


A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES 
SOCIAIS: DESAFIOS E MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 

E NO MERCADO DE TRABALHO



Carlos Eduardo Oliveira Dias 
(Organizador)

A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES 
SOCIAIS: DESAFIOS E MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 

E NO MERCADO DE TRABALHO

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).

Carlos Eduardo Oliveira Dias (Organizador). A pandemia do século XXI e as novas 
relações sociais: desafi os e mudanças na educação e no mercado de trabalho. Campo 
Grande: Editora Inovar,  2022. 158p.

PDF
Vários autores

ISBN: 978-65-5388-017-7
DOI: doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-5388-017-7

1. Relações sociais.  2. Mercado de trabalho. 3. Pandemia. 4. Pesquisa  científi ca. I. 
Autores.

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. Aldenora Maria Ximenes Rodrigues
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. 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

Em março de 2020, uma notícia avassaladora tomou conta do 
mundo. Uma nova doença atingia um número significativo de pessoas, 
e com uma impressionante capacidade de multiplicação de infectados. 
Em poucos dias, a OMS reconheceu a ocorrência de uma pandemia, 
e na maioria dos países do mundo foram adotadas medidas restritivas 
de convivência social - o que se mostrou uma decisão sábia e coeren-
te, e que contribuiu para a contenção da contaminação.

Naturalmente, esse fato afetou a vida de todos, nos seus mais 
diversos aspectos: social, familiar, econômico, dentre outros. Não se-
ria diferente no mundo do trabalho e na educação. A transferência 
do trabalho e dos estudos para o ambiente doméstico mudou nossa 
relação com a tecnologia, com tudo o que isso traz de positivo e de 
negativo. 

Neste livro, que chamamos “A pandemia do século XXI e as no-
vas relações sociais: desafios e mudanças na educação e no mercado 
de trabalho”, trazemos alguns estudos sobre como as relações traba-
lhistas e educacionais foram moduladas pelos fatos que ocorreram a 
partir de março de 2020, sob o olhar de especialistas. Há, também, 
textos contemporâneos que tratam de temas de suma importância no 
contexto atual, sobretudo neste novo cenário, conformado em um mo-
mento de pós-pandemia, ainda por se consolidar.

Carlos Eduardo Oliveira Dias 
(organizador)

Instagram:
 @advocaciaefetiva
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CAPÍTULO 1

AS CONDIÇÕES DE ACESSO AO ENSINO 
REMOTO EM SÃO SEBASTIÃO/AL

ACCORDING TO CONDITIONS FOR ACCESS TO 
REMOTE EDUCATION IN SÃO SEBASTIÃO / AL

José Wilton dos Santos Pacheco Lima1

UNEAL/Técnico SEMED/São Sebastião (AL)
Coordenador do Departamento de Inovação em Tecnologia 

Educacional do NITEF, BRASIL 
E-mail: tinhostspacheco@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5274-0399

RESUMO
O contexto de um cenário pandêmico afeta toda e qualquer socieda-
de, nas suas mais amplas formas de comportamento. Desta forma, 
este artigo se propõe a fazer discussões acerca do ensino remoto de 
São Sebastião/Alagoas no período pandêmico (2020). Como questão 
motivadora para o trabalho, iremos buscar entender a seguinte inda-
gação: quais foram as condições de acesso ao ensino remoto, por 
parte dos estudantes do município de São Sebastião/AL, em tempos 
de pandemia? O presente estudo ocorreu por meio da análise de da-
dos coletados em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de São Sebastião - SEMED, sendo uma pesquisa quali-quantitativa, 
norteando-a com o agrupamento dos dados de participação dos alu-
nos, cabe destacar que para a atual conjuntura, a sistemática aplicada 
foi relativamente satisfatória. Desse modo, para este estágio inicial do 
tema desta investigação, que se pretende aprofundar para o cunho 
essencialmente científico, podemos declarar que o ensino remoto, de 
forma ampla, alcançou boa parte do alunado da rede.
Palavras-chave: Ensino Remoto, Pandêmico, São Sebastião. 

1  Publicação prevista para 2022 - Anais do evento XI ENCCULT. Santana do Ipanema/AL. vol.? 
n.: p.????-?????, mês./ano. 2021.ISSN 2316-8021.

mailto:tinhostspacheco%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-5274-0399
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ABSTRACT
The context of a pandemic scenario affects any and every society, 
in its broadest forms of behavior. Thus, this article proposes to make 
discussions about remote teaching in São Sebastião/Alagoas in the 
pandemic period (2020). As a motivating question for the work, we 
will seek to understand the following question: what were the condi-
tions of access to remote education for students in the municipality of 
São Sebastião/AL, in times of pandemic? The present study took place 
through the analysis of data collected in partnership with the Municipal 
Education Department of São Sebastião - SEMED, being a quali-quan-
titative research, guiding it with the grouping of student participation 
data, it is worth noting that for the In the current situation, the applied 
systematics were relatively satisfactory. Thus, for this initial stage of 
the subject of this investigation, which we intend to deepen with an 
essentially scientific nature, we can declare that remote education, in a 
broad way, reached a good part of the network’s students.
Keywords: Remote Education, Pandemic, São Sebastião.

INTRODUÇÃO

No início do ano de 2020, o mundo deparou-se com um estado 
de calamidade, pelo qual toda a problemática passou a girar em torno 
da saúde pública mundial, cuja afetação se deu, com maior ênfase, na 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Tal situação enveredou 
para um cenário caótico e com diversas evidências de uma sociedade 
alarmantemente plena de diferenças sociais. Além da saúde, o proble-
ma também ficou evidente na educação, no mercado, na zona rural 
e na própria zona urbana que foram acometidos por essa situação, 
abarcando grande escala, devido à força de dissipação do vírus.

Como os números de casos da Covid-19 não cessaram, mas, 
pelo contrário, recrudesceram, logo a situação chegou à cidade de 
São Sebastião/AL, localizada no Agreste do estado. Assim sendo, vá-
rias instituições de saúde, educação e outros tiveram suas dinâmicas 
alteradas; até mesmo estabelecimentos comerciais, em nível local, 
apresentaram fortes dificuldades para manterem normalizados seus 
funcionamentos, em meio à situação que o vírus provocou.



A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 11

O contexto de um cenário pandêmico afeta toda e qualquer 
sociedade, nas suas mais amplas formas de comportamento. Com 
isso, não só uma parcela dos seres humanos foi exposta a uma nova 
rotina de convivência, mas, sim, um todo; novas formas comportamen-
tais e de convívio em sociedade foram instauradas. Com ela, várias 
adaptações foram necessárias, em nível mundial, manifestadas nas 
sociedades locais, como no caso de São Sebastião/AL, revelando pre-
ocupação em prol do provimento da atividade da educação. Esta teve 
que ser reinventada, adaptando-se a uma nova estratégia no modo 
dos docentes ensinarem aos seus discentes, além de incentivar novas 
estratégias de coordenadores e gestores e, somado a essa aborda-
gem, a tática de alcance dos pais dos alunos e alunas que passaram 
a aprender, junto a seus filhos, como lidar com a sala de aula no apa-
relho celular, tablet, computador ou notebook.

Paralelamente a essa situação, as mais diversas áreas foram 
atingidas com novas perspectivas; assim sendo, não poderia ser dife-
rente para com o sistema educacional, reinventado constantemente, 
a depender de sua conjuntura. Então, cabe reiterar que, com a inter-
venção da Organização Mundial da Saúde (OMS), no cenário pandê-
mico, o cotidiano foi alterado; isso tudo devido à precaução para com 
a disseminação do vírus que, por sua vez, passou a adotar medidas 
de segurança como o isolamento e o distanciamento social, a fim de 
garantir a saúde de toda a população, incluindo a da comunidade es-
colar. Então, as aulas, anteriormente realizadas de forma presencial, 
foram suspensas, enquanto representantes do poder público local 
concebessem adequações para esse cenário.

Com isso, a pandemia da Covid-19 exerceu pressão em modos 
de comportamento humano, afetando atividades religiosas, comer-
ciais e educacionais, assim como outros setores, que passaram a ser 
realizadas num formato totalmente diferente do tradicional: passaram 
a agregar mudanças pela perspectiva do uso das novas tecnologias 
que, por sua grande valia, beneficiaria a humanidade, enquanto possi-
bilidade de novos modos de contatos sociais.

Muitos foram os municípios que apresentaram novas perspec-
tivas, comportamentos, análises ou interpretações de como a educa-
ção poderia se apresentar e encarar a nova conjuntura de um cenário 
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pandêmico. Porém, como a ênfase deste trabalho faz menção ao mu-
nicípio de São Sebastião/AL, concentrando-se no setor da educação, 
será destacada a constância da inovação pelas novas metodologias 
adotadas em meio ao caos da pandemia, fazendo com que o ensino 
tradicionalmente presencial, se reformulasse em ensino remoto.

Como questão motivadora para o trabalho, iremos buscar en-
tender a seguinte indagação: quais foram as condições de acesso 
ao ensino remoto, por parte dos estudantes do município de São Se-
bastião/AL, em tempos de pandemia? Tal questionamento poderá ser 
analisado com base em dados colhidos em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de São Sebastião, apresentando informações 
quanto ao percentual de acesso dentre os estudantes da rede munici-
pal de ensino no ano de 2020.

Desta forma, este artigo se propõe a fazer discussões acerca 
do ensino remoto no período pandêmico (2020), analisar as platafor-
mas mais acessadas para mediação de ensino e aprendizagem e o 
nível de participação dos discentes da rede municipal de ensino de 
São Sebastião/AL. Para tanto, as discussões aqui propostas partem 
da coleta de dados junto à Secretaria Municipal de Educação de São 
Sebastião e aparatos bibliográficos. Tendo em vista essa análise de 
dados, poder-se-ão constatar práticas adotadas no ensino remoto, 
como os professores e os alunos se colocaram, enquanto participan-
tes ativos do processo de ensino e aprendizagem.

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Como todos os processos sociais apresentam comportamen-
tos, formatos e expressividades, com a educação não seria diferente, 
e é nesse momento que diversos setores passaram por mudanças 
radicais, haja vista o cenário pandêmico no qual a sociedade, no ano 
de 2020, se deparou. No recorte geográfico, e com maior ênfase de 
destaque, surgem as medidas e protocolos seguidos no mundo e pa-
ralelo a isso, as medidas de segurança adotadas na rede municipal de 
ensino do município, objeto deste estudo.

O município em questão, apresentou um olhar com maior aten-
ção no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Dentre as me-
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didas seguidas mundialmente e aplicadas na cidade, cabe destacar a 
valia do distanciamento e isolamento social, fazendo com que a edu-
cação parecesse ceder oportunidade para o meio tecnológico, com 
maior ênfase. Ao se destacar como base a sequência dos processos 
de ensino e aprendizagem dos discentes da rede municipal, houve 
necessidade de os dirigentes municipais reformularem a maneira pela 
qual, tradicionalmente, os alunos recebiam os conteúdos. Em outras 
palavras, o formato do ensino presencial foi totalmente alterado e rea-
presentado aos envolvidos.

Daí, seria dado prosseguimento às atividades de sala de aula, 
incluindo, agora, novas tecnologias da informação, sem, contudo, ter 
que mudar o papel da instituição escolar, enquanto “instrumento de 
libertação” ou como de “reprodução do sistema”, a depender do modo 
de ver do docente. Segundo Vesentini (2000, p. 16), a escola “[...] 
contribui [...] para aprimorar ou expandir a cidadania, para desenvolver 
o raciocínio, a criatividade e o pensamento crítico das pessoas, sem 
os quais não se constrói qualquer projeto de libertação, individual ou 
coletivo.”

Com a oficialização de um cenário pandêmico, a escola pôde 
prosseguir com o aprimoramento ou a expansão daquela cidadania, 
ou ainda, talvez, com o papel de reprodutora do sistema. Um novo 
fenômeno mundial abarcou toda a sociedade em larga e ampla escala, 
impondo e imperando um ritmo diferente, possivelmente jamais viven-
ciado pelo ser humano, de forma geral. Com o passar dos dias, a no-
toriedade, quanto à letalidade do novo coronavírus, se propaga pelos 
veículos de informações comunicando crises que perpassam os mais 
variados setores. Desse modo, a crise sanitária foi se destacando, 
anunciando perigo de morte nas mentes e cotidianos da humanidade.

Ultimamente, o que vem disputando espaço com a pandemia 
é a necessidade de entendê-la, devido a sua magnitude dissipada. 
Nessa conjuntura atual, o momento forçou a humanidade a buscar 
formas de sistematizar todos os processos, de vertentes positivas ou 
negativas que vêm sendo exposto com a pandemia; dentre as insti-
tuições capazes de entender e contextualizar os principais processos 
da pandemia, percebe-se a educação, que visa e prioriza o entender, 
rever e interpretar os fatores vinculados ao cenário pandêmico. O que 
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importa agora, não é “nem vencer o caos nem fugir dele, mas conviver 
com ele e dele tirar possibilidades criativas” (GALLO, 2008, p. 49).

Com a chegada do período pandêmico, todas as formas afe-
tivas que o ser humano conhece de se comportar foram reinventa-
das; paralelo a essa reinvenção, os profissionais dos mais variados 
campos de atuação passaram a promover e atuar de forma remota, 
revelando conhecimentos, por meio da continuidade dos conteúdos, 
inclusive o geográfico. Carlos (1999, p.7) na “apresentação” de uma 
obra que a autora organizou, apontou como ambições da obra “novas 
formas de ver os problemas da natureza, novas abordagens de temas 
já consagrados e novos caminhos da ciência geográfica.”

Cabe destacar que, com essa nova modalidade de atuação, a 
maioria dos profissionais passou a utilizar cômodos de suas residên-
cias como salas de trabalho. Somado ainda a esses espaços refor-
mulados, encontram-se problemas familiares, socioeconômicos, além 
daqueles de saúde (físicos ou mentais). Se, por um lado, temos essa 
problemática perante o trabalho remoto, surge a outra vertente em prol 
de minimizar esses dilemas, uma vez que, esse resguardo social visa 
e é ponto-chave para o não avançar dos casos de coronavírus. Esses 
e outros motivos são os pontos revigorantes que motivam e engrenam 
a constante busca de entender a capacidade que a pandemia mantém 
de alterar situações de vidas humanas.

Dentre os pontos fortes que surgiram e foram agravados com 
a chegada da pandemia, o acesso à internet é um dos dilemas mais 
enfatizados em muitas discussões que permeiam o cenário atual. Com 
isso, inserido na educação, o autor deste artigo não teria como não 
discutir sobre esse aspecto, tendo como base dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018): 20,9% das moradias 
brasileiras não possuem acesso à internet, paralelo e comum para 
com esse percentual, cerca de 79,1% das residências contam com 
esse serviço.

O aparelho celular é a ferramenta de maior acesso, apresen-
tando um quantitativo de 99,2% desses domicílios. Em contrapartida, 
surge a problemática para com o uso do aparelho celular, uma vez 
que a maioria dessas famílias possui apenas 1 (um) aparelho para 
compartilhar com todos dentro da residência. Assim, além do possível 



A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 15

trabalho que pode ser desenvolvido remotamente, apresenta-se ainda 
a divisão desse mesmo aparelho para os estudantes que, porventura, 
estejam nesses domicílios.

Ao refletir acerca de “educação remota emergencial”, Arruda 
(2020) expressa sua abordagem acerca dos impactos da Covid-19, os 
desafios do fechamento das escolas, a educação remota e suas dis-
tinções com a educação a distância, a educação remota no ensino su-
perior, dimensões de acesso a equipamentos e à internet, questões de 
políticas públicas de acesso à internet, políticas de equidade do acesso 
a computadores e internet no ensino superior. Em uma tabela, o autor 
traz o percentual de uso da Internet, no quarto trimestre 2018, na po-
pulação de 10 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo 
o sexo, a condição de estudante e a rede de ensino que frequentavam. 

Segundo o autor:

Os dados mostram ainda que é o celular o equipamento 
mais utilizado para acesso à Internet, chegando a mais 
de 97% em todas as regiões. O microcomputador está 
em cerca de 60% das residências das regiões Sul e Su-
deste, 52% na região Centro-Oeste e, aproximadamente, 
40% das regiões Norte e Nordeste. (ARRUDA, 2020, p. 
269).

O dilema construído nessa situação, permeia ainda a questão 
estrutural das residências. É inegável que as crianças, jovens, ou adul-
tos que ainda estudam, estejam inseridos em residências, reveladoras 
dos mais diferentes níveis sociais e econômicos que podem ser desde 
os mais elevados padrões até os economicamente desfavorecidos. 
Casas luxuosas ou com um padrão mediano de estruturas são fortes 
aliados na possibilidade de melhores oportunidades de ensino remoto 
para os discentes que lá dispõem de equipamentos e infraestrutura 
de boa qualidade. Em contraposição, os discentes de poder aquisiti-
vo inferior, podem comumente não dispor desses materiais, além de 
residirem em casas com apenas um ou dois cômodos, prejudicando o 
acesso e, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo e até mes-
mo o interesse pelos estudos.

Enveredando para o recorte geográfico, anteriormente citado, o 
município em evidência, conforme a Secretaria Municipal de Educação 
de São Sebastião, apresenta alguns dados relevantes que exemplifi-
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cam diversidades e curiosidades para com os comportamentos das 
escolas no período pandêmico. A partir daí, pode-se constatar como o 
município dispôs de estratégias no período destacado.

A pandemia impôs os mais diversos desafios para os profes-
sores e estudantes das diversas redes e níveis da educação, porém, 
com a educação pública, os problemas ocorrem com maior frequên-
cia: a desconstrução do apego pelos espaços físicos dos estudantes, 
assim sugere ser relevante, devendo, em momento oportuno, se dar a 
realização de pesquisa que revele aspectos desse fenômeno. Por sua 
vez, a escola pode ser reportada a um local de segurança, refúgio e 
afetividade.

Nesse pressuposto, Almeida (2012, p. 51) destaca:

[...] para Wallon, a inteligência tem no desenvolvimento 
a função de observar o mundo exterior para descobrir, 
explicar e transformar os seres e as coisas. Esse conhe-
cimento do mundo decorre da transformação do real em 
mental, isto é, da capacidade do homem de representar 
o mundo concreto.

Logo, romper esse vínculo dos alunos com a escola é algo 
complexo. Com isso, a nova “roupagem” educacional, isto é, a que 
configura o meio tecnológico como provedor de mediação de acesso à 
educação entre professores e alunos, teve como premissa essa visão 
de agregar valores educativos, mesmo que de forma remota.

Dentre as menções que podem ser destacadas, faz-se referên-
cia aos esforços do não estagnar os estudantes, em meio a essa con-
juntura pandêmica. Não obstante, as medidas adotadas e ofertadas 
para os alunos foram: o desenvolvimento de um aplicativo educacional 
(ofertado na rede municipal de ensino, de forma gratuita) o Educação 
São Sebastião - AL; esse aplicativo contempla ainda, blocos de ativi-
dades não presenciais (remotas); videoaulas; podcasts; games edu-
cacionais (desenvolvidos pela própria rede); atividades de feedback, 
para melhor acompanhar o desenvolvimento dos discentes; tutoriais, 
entre outros benefícios ofertados pela rede.

Com esses recursos mencionados, pode-se destacar sua rele-
vância para o ensino remoto, em que o circuito educacional construído 
no município permeia ainda os alunos que não possuem acesso à 
internet. Além dos blocos citados circularem na plataforma digital, eles 
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também chegam nas moradias dos discentes de forma impressa, ou 
seja, com maior objetividade: o que é pretendido com essas ações é 
uma dada igualdade de ensino para aqueles que possuem acesso à 
internet, a um celular, notebook, computador ou tablet, como também 
para aqueles que, infelizmente, não possuem tais ferramentas facilita-
doras do ensino.

A notoriedade para com a relevância das tecnologias da infor-
mação e comunicação (TICs), tem se fortalecido, cada vez mais, haja 
vista que a educação, como outros campos, poderia deixar de atuar 
sem a participação ativa das tecnologias. Cabe enfatizar que elas che-
garam como um todo e para todos, com maior atuação, porém, não foi, 
de forma repentina, concebida, com tanta intensidade, para a utiliza-
ção no processo educacional.

O que pode ser enfatizado são os pressupostos de que, mes-
mo as TICs já fazendo parte do cotidiano das escolas e o axioma de 
que professores e estudantes participavam, com maior frequência de 
uso ou não de tais tecnologias, nas instituições educacionais, a utili-
zação delas, em meio à conjuntura da pandemia do coronavírus, veio 
a destacar, ainda mais, sua importância. A utilização das TICs nas es-
colas, às vezes deixada de lado, teria servido para o sucesso de uma 
alfabetização tecnológica, o que praticamente enquanto uma prática 
facilitadora para o período em questão. Seu emprego e força na ocor-
rência de uma troca da realidade presencial para a virtual é inegável; 
paralelo aos benefícios, surgem as contraposições, como também as 
negativas de seu uso concretizadas nos desafios. 

Quanto aos desafios, alguns já mencionados anteriormente, 
são os mais diversos, permitindo menção novamente, como aquele 
da realidade de estrutura física e emocional dos estudantes, a pre-
sença ou não de acesso à internet, paralelamente também a rejeição 
por alguns professores na adaptação dessa nova realidade de ensino, 
remoto. Isso pode provocar resistência ao planejamento, adaptação e 
condução no acompanhamento das aulas de forma não presenciais.

Com o passar dos anos, o que a trajetória educacional vem 
deixando como marca é a inegável ação das instituições antigas, nas 
formas de condução das aulas na modalidade presencial e na educa-
ção à distância. Logo, o que se encontra impregnado nessas formas 
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de ensino são as visões tradicionais e acomodadas nos processos de 
ensino e aprendizagem. Ou seja, a monotonia, simplesmente, pode 
agregar de forma respectiva uma deterioração do ensino, tendo como 
prerrogativa o ideal e concepções de que o ensino por si só deve e 
passa por modificações, sejam elas estimuladas por atividades pre-
senciais ou à distância.

A estimulação atual para a continuidade do ensino e sua exis-
tência, de forma geral, encontra-se vinculada completamente a um 
mundo pleno de comunicação e informações; estas chegam de forma 
rápida e ágil e até mesmo podem conter um teor duvidoso. Em con-
trapartida, a marca do individualismo com a chegada da pandemia do 
novo coronavírus, quebra ideias de singularidade, ou seja, abre-se es-
paço para um pensar mesmo que remoto de participação coletiva, es-
timulando, assim, a visão de acompanhamento da escola como uma 
engrenagem colaborativa.

METODOLOGIA

O presente estudo ocorreu por meio da análise de dados co-
letados em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São 
Sebastião - SEMED, sendo uma pesquisa quali-quantitativa, nortean-
do-a com o agrupamento dos dados de participação dos estudantes. 
Isso se dá por meio da plataforma utilizada na modalidade de ensino 
remoto e a opinião mediada pelo caráter de satisfação e insatisfação 
dos docentes em relação ao nível de participação dos discentes.

Segundo Knechtel (2014, p. 106) a modalidade de pesquisa 
quali-quantitativa “interpreta as informações quantitativas por meio de 
símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, 
a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos 
(semântica)”. Como forma de afunilar os processos envoltos a coleta 
de dados, apresenta-se como projeção de público-alvo, professores 
e estudantes da rede municipal de ensino de São Sebastião/AL, para 
tanto, a pesquisa em sua essência, foi norteada a partir da análise 
desses. 

Assim, a escolha de ambos os públicos mencionados, deu-se 
pelo engajamento dos envolvidos de forma direta e indiretamente nos 
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processos de ensino e aprendizagem, como também de suas realida-
des complementares. 

Vale salientar que, todo o processo vinculado a aquisição de 
dados foi mediado pela utilização de formulários desenvolvidos no de-
correr do ensino remoto emergencial e cedidos do banco de dados da 
SEMED, em prol da pesquisa aqui exposta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer da constante interpretação dos dados, foram ne-
cessários alguns questionamentos norteadores, por meio de parâme-
tros analisados, sendo elencados:

● Quantitativo de participação dos alunos nas aulas remotas?
● A plataforma mais utilizada nas aulas remotas?
● A avaliação dada à participação dos alunos nas aulas remotas?

Vale mencionar que, nesse contexto, os dados interpretados 
para a elaboração das discussões e resultados, fazem referência ao 
mês de dezembro de 2020, dados presentes em formulários propria-
mente desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Sebastião/AL. Logo, todo o processo contextual refere-se a:
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•	 Percentual de participação dos estudantes nos meses de junho 
e dezembro de 2020.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião/AL (2020)

Os dados acima destacados fazem menção ao nível de partici-
pação dos alunos da rede municipal de ensino, inseridos no meio digi-
tal, sendo plausível de destaque tal levantamento que diz respeito aos 
meses de junho (início do ensino remoto) e de dezembro (finalização 
do ensino remoto).

É cabível, ainda, a notoriedade quanto ao avanço do nível de 
participação dos estudantes, validando a efetivação do ensino remoto 
na rede, haja vista que, o alcance do ensino avançou. A justificativa 
para a interpretação dos dados apresentarem concentração nos ex-
tremos, como visto na ilustração, se faz na configuração do compor-
tamento dos estudantes que, paralelo ao início do ensino, apresenta-
ram um significativo avanço, no que diz respeito à participação. Não 
obstante, envereda-se ainda para a ressalva quanto à amplitude do 
ensino remoto no município.

Os estudantes da rede, como mencionado inicialmente, são 
acompanhados de forma remota, pelo meio digital e pelo meio físi-
co, uma vez que as atividades remotas se encontram disponíveis em 
formato digital e impresso. Os dados destacados agrupam informes 
quanto à participação dos alunos online, tendo em vista que não só 
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muitas áreas foram remodeladas em sua essência, como também na 
rede de ensino que apresentou uma dada diferenciação nesse quesi-
to, visando e priorizando o acompanhamento de todos os estudantes 
em escala municipal, inserindo-os em meio online e offline.

●	Percentual da plataforma mais utilizada nas aulas remotas.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião/AL (2020)

Foram as mais diversas formas que os docentes, não só da 
rede mencionada, se comportaram, como de todo o mundo, passaram 
a utilizar os meios digitais em seu leque de diversidade, a apresen-
tação de novas plataformas. Uma das mais nítidas e que apresenta 
grande utilização, foi a do WhatsApp, pois este aplicativo de mensa-
gem instantânea colaborou para a efetivação do acompanhamento 
remoto ofertado na rede. 

Quanto às divisões dos alunos presentes nesse aplicativo, fo-
ram inseridos em grupos (turmas) para que os docentes pudessem 
ofertar seu acompanhamento, mesmo que à distância. Uma das mar-
cas de maior ênfase, como mostra o gráfico acima, é o nível percentu-
al de 91,6% da utilização do WhatsApp, dando como segundo lugar o 
uso do YouTube como uma das plataformas mais utilizadas também. 
Se por um lado a utilização de mensagem instantânea é atribuída à 
presença remota das turmas em grupos, quanto à segunda platafor-
ma, sua valia encontra-se atrelada à presença de videoaulas, lives 
estudantis e/ou para formações dos profissionais da rede de ensino.
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●	Percentual da avaliação dada a participação dos alunos nas au-
las remotas.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião/AL (2020)

Como uma das formas de acompanhamento e assistência en-
tre docentes e discentes da rede municipal de ensino, ocorreu ainda a 
menção do nível de participação dos estudantes, presentes nos grupos 
de WhatsApp, pois, mesmo com sua presença no grupo, a sua parti-
cipação variava de acordo com cada momento. Logo, a interpretação 
aqui, concentra-se no entendimento de que o aluno, mesmo inserido 
no grupo, ainda apresenta uma dada ausência, uma vez que poderia, 
simplesmente, não participar do acompanhamento do professor.

Com isso, em prol de melhor acompanhar a "presença”, no 
que diz respeito à participação estudantil, encontramos, no parâmetro 
acima, avaliado pelos professores, que quando questionado sobre tal 
momento, numa margem de 1 para insatisfatória e 5 para satisfatória, 
mesmo com uma projeção positiva destacada, apresentam-se ainda, 
alguns apontamentos possíveis de uma negativação no processo de 
ensino remoto, uma vez que, dentro do processo nem todos os alu-
nos foram contemplados com essa modalidade de ensino no perfil a 
distância.

Além disso, surge ainda uma dada carência de formação para 
os professores na perspectiva dessa modalidade de ensino, no que-
sito organizacional, para um melhor acompanhamento dos discentes, 
mesmo com essa necessidade, cabe destacar que para a atual con-
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juntura, a sistemática aplicada foi relativamente satisfatória para a si-
tuação de emergência pandêmica.

CONCLUSÃO

Na interpretação dos dados trazidos por esta pesquisa, vis-
lumbramos certa consolidação do ensino remoto, haja vista o recor-
te temporal no qual estamos inseridos, permitindo, com isso, a de-
claração de sua efetivação. Esta afirmação é proveniente do fato de 
se considerar o nítido avanço, quando comparamos a perspectiva da 
participação no mês inicial e em relação ao mês de finalização. Logo, 
admitimos que o ensino remoto, na rede municipal, beneficiou grande 
parte dos estudantes, seja em formato online ou offline, deixando-os 
assistidos e com suporte de material do professor. Entendemos que a 
preocupação deste em atender alunos com atividades nos grupos de 
WhatsApp ou com seu material entregue de forma impressa foi algo 
que, de antemão, pode se considerar positivo.

O estudo em questão faz menções ao comportamento pelos 
quais toda a sociedade, em escala global, compartilha, referindo-se, 
especificadamente, ao cenário pandêmico. Assim, o tema aqui desta-
cado, permeia o campo da Educação Municipal de São Sebastião/AL 
porque a rede de ensino sugere apresentar sucessos sobre desafios 
colocados aos docentes e dirigentes municipais, mesmo no primeiro 
ano da pandemia.

Em virtude das abordagens realizadas e a mediação no pro-
cesso desta pesquisa, no contexto do ensino remoto, como fato que 
estimulou o atendimento da necessidade de acompanhamento dos 
estudantes da rede, revela a peculiaridade da atenção da rede para 
com seus estudantes.

Desse modo, para este estágio inicial do tema desta investi-
gação, que se pretende aprofundar para o cunho essencialmente 
científico, podemos declarar que o ensino remoto, de forma ampla, 
alcançou boa parte do alunado da rede. Portanto, para responder à 
questão colocada inicialmente, isto é, “quais foram as condições de 
acesso ao ensino remoto, por parte dos estudantes do município de 
São Sebastião/AL, em tempos de pandemia?", convém afirmar que 
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tais condições corroboraram no processo de ensino na perceptiva de 
um cenário de pandemia, respectivamente emergencial, apresentan-
do sua positividade e paralelamente as negativas no decorrer de seu 
andamento. Contudo, o aprofundamento da pesquisa em prol de um 
maior entendimento dessa modalidade de ensino destaca-se pelo seu 
comportamento e adaptações.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo central refletir sobre a espécie de assédio 
moral sofrido pelos trabalhadores imigrantes em Portugal. A pesquisa, 
classificada como qualitativa e exploratória, se pauta na metodologia 
da revisão doutrinária bibliográfica, cujo recorte teórico se concentra 
no âmbito do direito internacional e do direito do trabalho português. 
Como pano de fundo, partimos da discussão doutrinária e da cate-
gorização do assédio moral, em contraponto com o ordenamento ju-
rídico português e a jurisprudência especializada na área, além da 
compreensão da intensificação do fenômeno da migração, sobretudo, 
a laboral. A diferença entre as contratações em condições precárias; 
o assédio moral discriminatório e o assédio moral não discriminatório 
(mobbing) é fundamental para a clarificação do objeto de estudo aqui 
recortado. Conclui-se, que o trabalhador imigrante em Portugal sofre 
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assédio moral discriminatório simplesmente por ser imigrante, ocor-
rendo assim, a união das duas práticas.
Palavras-chave: Migração laboral; Trabalhador imigrante; Assédio 
moral; Discriminação; Mobbing; Portugal

ABSTRACT
The main objective of this article is to reflect on the type of moral ha-
rassment suffered by immigrant workers in Portugal. The research, 
classified as qualitative and exploratory, is based on the methodology 
of doctrinal bibliographic review whose theoretical focus is focused on 
the scope of international law and Portuguese labor law. As a back-
ground, we start from the doctrinal discussion and the categorization 
of moral harassment, in contrast to the Portuguese legal system and 
the specialized jurisprudence in the area, in addition to understanding 
the intensification of the phenomenon of migration, especially labor mi-
gration. The difference between hiring in precarious conditions; discri-
minatory moral harassment and non-discriminatory moral harassment 
(mobbing) is fundamental to clarify the object of study presented here. 
It is concluded that the immigrant worker in Portugal suffers discrimina-
tory moral harassment simply for being an immigrant, thus, the union of 
the two practices occurs.
Keywords: Labor migration; Immigrant worker; Moral harassment; 
Discrimination; Portugal

Introdução 

O milênio inicia-se com um processo avançado de globalização. 
As conquistas tecnológicas; os novos meios de comunicação e trans-
porte; a volatilidade do mercado financeiro; a virtualização do consumo; 
a facilidade de acesso aos mais distantes mercados; a intensificação 
do comércio exterior; a uberização do trabalho e as novas espécies de 
empregabilidade, são fios que conduzem o novo formato laboral da con-
temporaneidade, sobretudo, na perspectiva transnacional.

Tal globalização também intensificou o curso migratório da hu-
manidade, de modo que, a mobilidade espacial dos indivíduos, ocorre 
diuturnamente para todos os recantos do mundo, com relevos cada 
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vez mais expressivos. Por óbvio, a União Europeia (UE), pela própria 
vocação integracionista, tem ao longo das décadas, experimentado 
altas escaladas. Nesse contexto, delimitamos, nesse trabalho, o con-
torno migratório em terras portuguesas, mais especificamente àquele 
que acontece em função da necessária empregabilidade do indivíduo.

Somando-se o comportamento migrante do indivíduo a esse 
contexto de consumo cosmopolita, nos deparamos com uma série de 
particularidades que carecem de reflexão, dentre elas, a questão do 
assédio moral no ambiente de trabalho ou mobbing, objetivo central 
desse trabalho científico. Identificado como a “coisificação” da pessoa 
humana enquanto mão de obra de trabalho, o mobbing se manifesta 
por meio de comportamentos abusivos em sequência, ferindo a dig-
nidade ou a integridade psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu 
emprego ou ambiente de trabalho. 

O assédio moral pode causar danos à saúde do trabalhador, 
tanto fisicamente, quanto psicologicamente. É responsável, muitas 
vezes, por alterações cognitivas, a nível psicológico, psicossomático, 
hormonal, muscular, ao sono, podendo inclusive, em maior gravida-
de, conduzir às pessoas a ideação, tentativas ou mesmo o suicídio 
através de doenças, tais como depressão, ansiedade e síndromes de 
stress pós-traumático, dentre outras enfermidades.

Esse tipo de comportamento repulsivo, sobretudo no ambiente 
de trabalho, tem sido bastante discutido na comunidade acadêmica. 
Dentre as diversas categorizações, cita-se as distinções entre assédio 
moral e o assédio sexual. Todavia, levanta-se o questionamento de 
que o assédio moral é uma prática discriminatória, e que, com exce-
ção do assédio sexual, o qual é bastante explorado por ser uma práti-
ca que discrimina o indivíduo por causa do gênero, ainda carecemos 
de uma maior atenção sobre os outros grupos que são constantemen-
te vítimas de assédio discriminatório, objeto central desse estudo: os 
trabalhadores imigrantes em Portugal.

Muito embora, haja a compreensão da importância da força de tra-
balho dos imigrantes no contexto socioeconômico de Portugal, sobretudo 
pelo envelhecimento progressivo da população, não é incomum, verificar 
a partir das pesquisas, a correlação entre este grupo de indivíduos e o 
assédio moral. As práticas discriminatórias demonstram a fragilidade e a 
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vulnerabilidade dos imigrantes, principalmente àqueles que se encontram 
em território português, sem a regularidade de suas documentações.

Nesse contexto, o objeto de estudo deste trabalho é a reflexão 
sobre o assédio moral que vitima os trabalhadores imigrantes em Por-
tugal, para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando o 
método de abordagem dedutivo. A pesquisa é classificada como qua-
litativa e exploratória.

Assédio moral 

Em meados dos anos 80, mesmo sem o conceito bem definido, 
começou a se intensificar as vozes sobre este tipo de violação dos di-
reitos de personalidade do indivíduo. Numa tentativa de demarcação 
histórica, compreende-se que a discussão chegou à comunidade cien-
tifica por meio do terapeuta Heinz Leymann, acadêmico sueco, famoso 
por seus estudos sobre assédio moral entre seres humanos, em 1984, 
através de um relatório publicado na National Board of Occupational Sa-
fety and Health in Stockholm, Sweden (Leimann & Gustavsson, 1984). 

Posteriormente, ainda no ano de 1984, há de se destacar a 
publicação do livro “Mobbing - Psychological Violence at Work”, de 
autoria de Leyman. Nele, o autor avança na construção da temática, 
ao identificar um tipo de violência continuada sofrida por crianças na 
escola e correlacioná-las ao sofrimento por parte de seus pacientes 
adultos no ambiente de trabalho. 

Mesmo apresentando conceitos recentes, alguns autores de-
fendem que o fenômeno acontece desde o início das relações hu-
manas, e no caso do assédio no trabalho, as relações trabalhistas. 
Como afirma Rita Garcia (2009, p.45-46): este fenômeno “é tão antigo 
quanto o trabalho”, pois é fruto das relações interpessoais laborais, e 
não exclusivamente do trabalhador e da organização de trabalho na 
qual se encontra inserido. Em complemento, de acordo com Avelino, 
a doutrina majoritária define o assédio moral no trabalho como sendo: 

um conjunto de comportamentos indesejados percebidos 
como abusivos, praticados de forma persistente e reite-
rada, podendo consistir num ataque verbal com conteúdo 
ofensivo ou humilhante ou em actos subtis, que podem 
incluir violência psicológica ou física. (2016, p.24)
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Considerando os diversos níveis hierárquicos existentes no 
universo trabalhista, o assédio moral pode ser classificado em diferen-
tes tipos em detrimento de quem o pratica, como: o assédio vertical 
descendente (praticado por um superior ao seu subordinado), o as-
sédio ascendente (quando um ou mais subordinados assediam um 
superior), assédio horizontal (quando a prática parte de dois colegas 
de trabalho) e assédio misto (combinação entre o assédio descen-
dente e o horizontal) (HIRIGOYEN, 2002, p.30).

Alargando a categorização acima, a professora Rita Garcia 
(2009) também classifica o assédio moral pela intenção de quem o 
pratica: o assédio moral institucional seria praticado visando que o 
trabalhador produza mais por estar sob um maior nível de estresse, 
enquanto o estratégico seria visando à saída do trabalhador da insti-
tuição e o emocional visando manipular as emoções, sentimentos e 
percepções dos envolvidos. 

Apesar do avanço científico e doutrinário acerca do “assédio 
moral”, o reconhecimento da ilicitude e, a respectiva inserção no orde-
namento jurídico, só acorreu após uma mudança de mentalidades em 
decorrência da repetição de muitos casos/tragédias que marcaram de 
maneira triste a história do direito do trabalho em Portugal e do mundo. 
A partir de então, a sociedade sentiu a necessidade de sancionar e pre-
venir tais comportamentos que eram tidos como normais e toleráveis. 

Portanto, mesmo sendo um assunto de interesse mundial, o que 
concedeu contornos relevantes foi a midiatização publicitária e a con-
sequentemente tomada de consciência por parte da sociedade. Para 
Garcia (2009, p.46) não há de se falar em descoberta da situação ou 
mesmo em origem, mas sim, no início de uma conscientização, nas 
palavras da autora: “o seu agudizar até níveis no limiar do insuportável”.

No que se refere especificamente à Portugal, existem circuns-
tâncias que merecem destaque e serão pontuadas neste trabalho. 
A primeira delas é a grave crise econômica (2010-2014) que o país 
atravessou e que consequentemente provocou um efeito colateral nas 
relações laborais; a segunda é o fluxo migratório para o país e a forma 
como esses imigrantes são recebidos no mercado de trabalho.

De toda sorte, faz-se necessário ressaltar que, independente-
mente da situação; das características do trabalhador ou da sua ori-
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gem, corroboramos com o pensamento de Abrantes (2004) ao defen-
der que “o conceito constitucional da relação de trabalho assenta na 
ideia de que o trabalhador é uma pessoa, cuja liberdade e cujos direi-
tos não podem ser totalmente sacrificados aos interesses empresa-
riais”. Porém, de modo mais alargado, uma vez que, nos filiamos à de-
fesa do trabalhador, a partir de todas as vozes possíveis, sejam elas, 
científicas, acadêmicas, do proletariado, dos movimentos sociais, etc, 
onde a compreensão basilar é de que, os direitos jamais podem ser 
sacrificados, nem parcialmente.

O ordenamento jurídico português e o assédio moral 

 Em 2017, o tema do assédio moral teve alguns de seus dispositi-
vos alterados para fortalecer a prevenção da prática de assédio, através 
da Lei nº 73 de 2017 no Código do Trabalho, destacamos, por exemplo, 
o artigo 29, 1 que preceitua expressamente: “É proibida a prática de 
assédio”. Ato contínuo, a lei conceitua o assédio como o comportamen-
to indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, 
praticado quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, traba-
lho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um am-
biente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.

A prática de assédio constitui contraordenação muito grave, 
sem prejuízo da eventual responsabilidade penal prevista nos termos 
da lei, e ainda, confere à vítima o direito de indenização. Detalhada-
mente, o item 6, do mesmo dispositivo legal, disciplina que, o denun-
ciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser sancionados 
disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em decla-
rações ou fatos constantes dos autos de processo desencadeado por 
assédio até decisão final, transitada em julgado, sem prejuízo do exer-
cício do direito ao contraditório.

Sem sombra de dúvidas, o artigo 29 é o dispositivo mais impor-
tante desta lei no tocante ao combate do assédio moral no ambiente 
de trabalho e a proteção de todos os trabalhadores, porque conceitua 
a prática, proíbe, protege os envolvidos sejam eles vítimas ou teste-
munhas e confere indenização as vítimas.
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O artigo 127 por sua vez, expressa os deveres do empregador 
para desempenhar condutas de prevenção e combate ao assédio no 
trabalho, mas infelizmente limita a obrigação a empresas com mais 
de 07(sete) trabalhadores, o que difere da realidade das pequenas 
empresas, como por exemplo, lojas, bares e restaurantes, senão veja-
mos: “Artigo 127 - Deveres do empregador, k) Adotar códigos de boa 
conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho, sem-
pre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores.” Em seguida, 
parte componente do mesmo dispositivo, o legislador expressa que, 
também é dever do empregador, instaurar procedimento disciplinar 
sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no 
trabalho.

Sobre os episódios de acidentes de trabalho e doenças pro-
fissionais, o artigo 283 avança significativamente ao inserir no rol de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, as doenças causadas 
pelo assédio moral. De fato, uma alteração muito importante, porque 
muitas das vítimas não se recuperam totalmente dos traumas psicoló-
gicos, sofrendo com depressão e transtornos de ansiedade por muito 
tempo. 

De acordo com o dispositivo, a responsabilidade pela reparação 
dos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática 
de assédio é do empregador, bem como, a responsabilidade pelo pa-
gamento da reparação dos danos emergentes de doença profissional 
é da segurança social, nos termos legalmente previstos, ficando esta 
sub-rogada nos direitos do trabalhador, na medida dos pagamentos 
efetuados, acrescidos de juros de mora vincendos.

No que se refere às sanções abusivas, o artigo 331 dispõe: “até 
um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de direitos relati-
vos à igualdade, não discriminação e assédio.”, ou seja, o dispositivo 
protege de sanções abusivas por “perseguição” os trabalhadores que 
tiverem sido vítimas de discriminação e assédio até 01 (um) ano de-
pois que denunciaram ou derem início a qualquer tipo de procedimen-
to para garantir igualdade no ambiente de trabalho.

Por fim, conforme o artigo 394, sofrer assédio moral por parte 
do empregador ou de outrem que lhe represente dá direito ao traba-
lhador de rescindir o contrato por justa causa, uma vez que a letra f) 
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do dispositivo elenca que a resolução de contrato de trabalho pelo tra-
balhador, por justa causa, quando houver: ofensa à integridade física 
ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, punível por 
lei, incluindo a prática de assédio denunciada ao serviço com com-
petência inspetiva na área laboral, praticada pelo empregador ou seu 
representante.

Para além do Código de Trabalho, na jurisprudência do Tribu-
nal da Relação de Lisboa, temos que, “o assédio moral, contemplado 
no artigo 29, n.º 1 do CT [Código do Trabalho], pode revestir duas 
formas: o assédio discriminatório e o que não se baseia em nenhum 
fator de discriminação (mobbing), todavia, nem todas as situações de 
conflito laboral podem ser qualificadas como mobbing”1.

No mesmo sentido, verifica-se assédio moral não discrimina-
tório (mobbing), “quando o comportamento indesejado não se baseia 
em nenhum fator discriminatório, mas, pelo seu carácter continuado e 
insidioso, tem os mesmos efeitos hostis, almejando, em última análise, 
afastar aquele trabalhador da empresa” 2.

Sobre as distinções entre assédio moral discriminatório e as-
sédio moral não discriminatório, em derradeira análise, constata-se 
que o assédio aos imigrantes é o discriminatório por se basear no fator 
da origem, características e condições do mesmo. Muito embora, esse 
trabalhador estrangeiro autorizado a exercer uma atividade profissio-
nal subordinada em território português, gozar dos mesmos direitos e 
está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade 
portuguesa, de acordo com o artigo 4º que versa sobre a igualdade de 
tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida, presente no Código 
do Trabalho (Lei nº 7 de 2009):

Sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável ao 
destacamento de trabalhadores e do disposto no artigo 
seguinte, o trabalhador estrangeiro ou apátrida que este-
ja autorizado a exercer uma atividade profissional subor-
dinada em território português goza dos mesmos direitos 
e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com 
nacionalidade portuguesa.

1  Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 05/04/2017, proferido no âmbito do processo 
n.º3805/15.4T8BRR.L1-4, disponível em www.dgsi.pt.

2  Acórdão do TRP de 04/02/2013, proferido no âmbito do processo n.º 1827/11.3TTPRT.P1, 
disponível em www.dgsi.pt.

http://www.dgsi.pt
http://www.dgsi.pt
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Todavia, diante de tudo aqui discutido à luz do ordenamento 
jurídico português, verifica-se que ainda existem lacunas em relação 
à proteção de estrangeiros trabalhadores em Portugal, sobretudo os 
que ainda estão em processo de legalização no país. Esses indivíduos 
continuam à margem e visivelmente desprotegidos. 

Condições	de	trabalho:	Contratações	com	condições	precárias	x	
assédio moral discriminatório

Nessa caminhada, é importante que façamos a distinção en-
tre ser contratado/trabalhar em condições precárias e ser vítima de 
assédio moral no trabalho. Para tanto, vamos pontuar a maioria das 
situações de mobbing3 que podem materializar-se em: (1) ameaças de 
despedimento; (2) fixar objetivos ou prazos impossíveis de atingir; (3) 
pedir constantemente trabalhos urgentes sem necessidade; (4) criar 
contínuas situações de stress de modo a provocar o descontrole do 
trabalhador; (5) insinuar por diversas vezes que o trabalhador tem pro-
blemas mentais ou familiares; (6) apropriar-se; (7) divulgar, de forma 
reiterada, rumores e comentários maliciosos ou críticas sobre colegas, 
subordinados ou superiores hierárquicos. 

Em contrapartida, à luz  do Acórdão do Tribunal da Relação do 
Porto de 05/01/2017, não podem ser considerados atos de assédio 
moral, os meros conflitos laborais; as decisões conformes ao contrato 
de trabalho; o legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar; si-
tuações pontuais de stress e pressão associadas ao exercício de car-
gos de alta responsabilidade; diferença de tratamentos entre colabora-
dores, desde que não assente em critérios discriminatórios, agressões 
físicas e/ou verbais ocasionais. Em alguns casos, até podem ser con-
siderados crime, mas não assédio moral, por ausência de repetição4.

Sendo assim, para existir assédio moral no ambiente de tra-
balho não basta que ocorram ações determinadas pelo grau de hie-

3  “Dinheiro e Direitos”, Revista Deco ProTeste, n.º 141, Maio/Junho 2017, p.22-23.
4  Neste sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 05/01/2017, proferido no âmbito 

do processo n.º 10796/15.0T8VNG.P1 “não preenche os aludidos pressupostos o comporta-
mento de um empregador que, discutindo por vezes com a trabalhadora, apelidando -a de 
incompetente, em determinado dia, na sequência de uma reclamação de um cliente sobre 
o serviço prestado, a apelida de incompetente e de não ter realizado convenientemente o 
serviço”, disponível em www.dgsi.pt.
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rarquia, é necessário que tais fatos não tenham ocorrido apenas em 
situações esporádicas de stress ou pressão, mas sim que exista uma 
má intenção por trás da prática, além da frequência, por meio de crité-
rios discriminatórios, agressões físicas ou verbais e necessariamente 
com repetição.

Trazendo para o contexto do imigrante que sofre assédio moral 
discriminatório por sê-lo, o que pode acontecer é a união das duas 
práticas, por exemplo, o estrangeiro que entrou legalmente como turis-
ta, mas não possui autorização para residir legalmente em Portugal e 
encontra como meio para este fim, conseguir um contrato de trabalho 
para demonstrar interesse na residência. 

Outra forma, seria quando, o contrato de trabalho apresenta 
muitas distinções por causa da condição de vulnerabilidade do traba-
lhador, seja através de uma carga horária maior do que a permitida, ou 
mesmo, ameaças constantes de rescisão do vínculo, acarretando con-
sequentemente prejuízos ao processo de autorização de residência. 
Resta-se, assim, comprovado o liame do ato com o enquadramento 
do assédio moral discriminatório, sem falar, obviamente, das práticas 
abusivas de pressão psicológica, humilhações, distinções e outras 
ações que degradam a integridade do indivíduo. 

Considerações	finais	

Na contemporaneidade, a intensificação do fluxo migratório 
é cada vez mais recorrente. Em todos os recantos do mundo, nos 
deparamos com indivíduos que de modo isolado ou em coletividade, 
se desprendem do seu território em busca de melhores condições de 
vida. Nesse contexto, a União Europeia (UE), e seus ideais de integra-
ção, desponta como destino de vários países. O ordenamento jurídico 
português, especificamente na área trabalhista, foi o eleito para as 
reflexões aqui apresentadas.

A bem da verdade, a busca pela empregabilidade tem impul-
sionado um conjunto significativo de imigrantes para as terras por-
tuguesas. A Nação, por sua vez, vem recebendo e inserindo esses 
indivíduos no mercado de trabalho. Ocorre, porém, que o sonho do 
imigrante de ser verdadeiramente acolhido pela nação escolhida, mui-
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tas vezes se transforma num verdadeiro pesadelo. O martírio dos atos 
xenofóbicos, dos comentários humilhantes e das práticas discrimina-
tórias não ocorrem de modo isolado. Assim, concluímos que apesar 
da significativa contribuição que os imigrantes oferecem ao mercado 
de trabalho português, a prática do assédio moral discriminatório não 
é um fato isolado.

O assédio moral não discriminatório (mobbing) é aquele com-
portamento indesejado que não se baseia em nenhum fator discrimi-
natório, mas, sim, pelo seu carácter continuado e insidioso, manifes-
tando‐se de forma sorrateira, através de uma sequência de comporta-
mentos desrespeitosos e injustificáveis.

Já o assédio moral discriminatório é aquele que se baseia no 
fato da origem, da diversidade das características ou condições do 
indivíduo, é esse tipo de ofensa que comumente o trabalhador imi-
grante é alvo em Portugal. Muito embora, de acordo com a legislação 
portuguesa, esse trabalhador, uma vez regularizado, seja autorizado 
a exercer atividades profissionais no território português, gozando dos 
mesmos direitos e deveres do trabalhador nativo.

Podemos concluir através desta pesquisa, que a legislação por-
tuguesa que disciplina o assédio moral é clara e protetiva. Vários são os 
destaques da Lei nº 73 de 2017 - Código do Trabalho sobre a repulsa e 
sanções a este tipo de prática. A jurisprudência, como vimos, também 
tem se mostrado sensível as ocorrências de assédio moral. Todavia, a 
tipificação do assédio moral perante a população trabalhadora imigrante 
ainda é muito superficial, demonstrando cada vez mais, a vulnerabilidade 
desses trabalhadores e que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Finalmente, fica evidente a necessidade de uma maior cons-
cientização por parte da sociedade, bem como uma regulamentação 
voltada especificamente para os imigrantes, sobretudo os que ainda 
se encontram em processo de legalização. Para esses, a situação é 
ainda mais delicada, posto que, sofrem assédio moral discriminatório 
e permanecem meses desprotegidos, pois não denunciam por medo 
de serem dispensados do trabalho. A perda do vínculo laboral atrasa 
o processo de autorização de residência e aterroriza esses indivíduos, 
que terminam se submetendo a práticas degradantes e ao assédio 
moral discriminatório.
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RESUMO
O presente artigo objetiva compreender as repercussões do cenário 
pandêmico no trabalho precarizado exercido por trabalhadores vincu-
lados a aplicativos, considerando os impactos provocados pelas me-
didas de distanciamento e isolamento social em meio a pandemia do 
Covid-19, na sociedade brasileira e sua repercussão, como também 
o ambiente de precarização do trabalho presente no contexto social 
atual, especificamente no que diz respeito aos trabalhadores vincu-
lados a programas de tecnologia. Para tanto, foram utilizados recur-
sos metodológicos de pesquisa bibliográfica e qualitativa de pesquisa, 
contemplando a evolução história da expansão do capital, os impactos 
sociais decorrentes da pandemia e a precarização do trabalhado na 
pandemia. Ao cabo do trabalho, concluiu-se que o movimento de ex-
pansão do capital, que redundou em várias formas de precarização do 
trabalho, foi ampliado a partir das particularidades decorrentes da pan-
demia; os trabalhadores vinculados a aplicativos de entrega, a quem 
não são concedidos direitos e garantias. 
Palavras-chave: Pandemia; Precarização; Trabalho.  

ABSTRACT
This article aims to understand the repercussions of the pandemic sce-
nario on the precarious work performed by workers linked to appli-
cations, considering the impacts caused by the measures of social 
distancing and isolation in the midst of the Covid-19 pandemic, on 
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Brazilian society and its repercussion, as well as the precarious work 
environment present in the current social context, specifically with re-
gard to workers linked to technology programs. To this end, methodo-
logical resources of bibliographic and qualitative research were used, 
contemplating the historical evolution of the expansion of capital, the 
social impacts resulting from the pandemic and the precariousness of 
work in the pandemic. At the end of the work, it was concluded that 
the movement of capital expansion, which resulted in various forms 
of precariousness of work, was expanded based on the particularities 
resulting from the pandemic; workers linked to delivery applications, 
who are not granted rights and guarantees.
Keywords: Pandemic; precariousness; Work.

1 INTRODUÇÃO             

Na História, fatores como crises ambientais e conflitos bélicos 
foram responsáveis por estabelecer o início de novos períodos sociais 
e históricos, o Covid-19 representa um momento crítico na cronologia 
social humana. Um dos aspectos mais complexos no enfrentamento 
da situação de emergência em saúde pública diz respeito ao modelo 
de combate a proliferação do vírus e diminuição da curva de contágio, 
o isolamento social. 

A medida de enfrentamento tem gerado muitas discussões e 
desgaste no meio empresarial, social, laboral e político, por levar em 
consideração o grande impacto provocado nas mais diversas áreas 
sociais e econômicas. De acordo com o Relatório do Banco Central do 
Brasil a economia brasileira passa por períodos dubitáveis. O relatório 
aponta uma significativa desaceleração da atividade econômica, as-
sim como o aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros 
(Banco Central, 2020).

O índice de desemprego também é fato relevante nos impac-
tos da crise sanitária atual, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de desempregados 
no Brasil saltou para 12,3% da população (IBGE, 2020). Diversos es-
tabelecimentos e trabalhadores buscaram alternativas para evitar a 
falência, dentre elas o serviço de delivery, em razão da paralisação 
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nos atendimentos presenciais. O crescente índice de desemprego re-
verberou no labor por demanda por meio de aplicativos, que em regra 
não exigem uma experiência ou qualificação específica, um dos mais 
conhecidos aplicativos, chama-se iFood, recebeu em março de 2020, 
175 mil inscrições de postulantes interessados em atuar na empresa 
como entregadores, contra 85 mil do mês anterior, precedentemente 
do salto de casos da Covid-19 no Brasil (REUTERS, 2020).

O Brasil anteriormente ao novo coronavírus, já tinha um histórico 
de instabilidade jurídica, burocratização e judicialização das relações 
de trabalho, fatores esses que inibem a expansão de empregos e no-
vas vagas de trabalho, a pandemia agravou esses problemas, que re-
percutiram não só os empresários, mas principalmente aos emprega-
dos que buscam oportunidade de (re)inserção no mercado de trabalho 
para que possam manter sua subsistência e de sua família.

Dentre todos os impactos decorrentes da atual crise de saúde, 
os efeitos no direito do trabalho foram bastante expressivos, o alto 
índice de desemprego ensejou o lançamento de um grande contin-
gente de desempregados no mercado informal, desempenhando as 
mais variadas funções, mediante remunerações variáveis e desprovi-
das de fundamentos do direito social. O presente artigo visa debater 
essa questão, originando-se da seguinte problemática de pesquisa: 
como o ambiente pandêmico evidencia o contexto da precarização e 
a carência de direitos dos trabalhadores vinculados a aplicativos de 
entrega? Em face a isso, o estudo objetiva discorrer a respeito dos 
efeitos legais decorrentes do coronavírus, analisando os impactos da 
precarização das relações de trabalho, em especial no que refere-se 
aos trabalhadores vinculados a aplicativos, utilizando-se de uma pes-
quisa de caráter qualitativo e bibliográfico exploratório de pesquisa.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Os Impactos Sociais Decorrentes Da Pandemia

 Ao longo de toda trajetória humana houve crises que impul-
sionaram a sua adaptação, são diversas as situações que impelem 
o ser humano a repensar sua forma de convívio com o ambiente que 
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o cerca. Sob uma visão otimista, cada impasse leva o corpo social a 
refletir, mesmo que de maneira coercitiva, seus hábitos. 

 No curso da história não faltam exemplos de eventos paradig-
máticos que impulsionaram uma releitura significativa de enfrentamen-
to e entendimento das circunstâncias, no eixo sanitário, a crise decor-
rente da epidemia de cólera em Londres encaminhou a um melhor 
entendimento dos termos de contágio da doença, ensejando medidas 
de controle da enfermidade. Nos dias atuais, a comunidade mundial 
foi afetada por uma enfermidade que não era foco de preocupação por 
grande fração da sociedade.

 A pandemia que se estabeleceu por todo globo foi tão signifi-
cativa que fez com que disputas bélicas e conflitos das mais diversas 
inclinações foram deixados em segundo plano, em razão das incerte-
zas geradas pelo coronavírus e seus graves efeitos nas mais diversas 
regiões. Em contrapartida a surpresa causada em parcela da popu-
lação, conforme Melo Filho (2020, p. 76): “A Covid-19 era previsível 
e veio se somar a várias zoonoses precedentes, como o SARS-CoV 
(2002), a gripe aviária por H5N1 (2005), a gripe A por H1N1 (2009), 
o MERS-CoV (2012) e o ebola (2014)”. A eclosão do quadro pandê-
mico, era previsível, bem como as consequências negativas para a 
economia e para a comunidade mundial. Levando em consideração a 
omissão dos governos na instauração de medidas preventivas, houve 
uma rápida propagação do vírus. Contudo, ainda há uma diminuição 
do protagonismo governamental brasileiro em prol de uma maior auto-
nomia econômica de mercado e funcionamento de institutos privados.

 As entidades sanitárias asseveram que a disseminação do ví-
rus está ligada a fatores amplamente estudados no meio acadêmico, 
ainda segundo Melo Filho (2020), a instabilidade ecológica ocasiona-
da pela utilização dos recursos naturais de forma desordenada, a con-
taminação da água e outras práticas como o uso e o descarte inade-
quado de resíduos, são precedentes para o agravamento do quadro. 
Dado o exposto, o descontrole e má gestão dos recursos naturais po-
dem ter ocasionado o contexto adequado para a disseminação dessa 
doença.

 Os órgãos da saúde pública têm buscado se organizar com afin-
co para atender às necessidades decorrentes dessa pandemia, mas é 
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válido ressaltar que esse evento não repercute, apenas, no setor sa-
nitário. Sob a ótica econômica, por exemplo, as manifestações e po-
sicionamentos omissos estão sendo descreditados, pois a população 
constantemente solicita o atendimento as suas necessidades, a esse. 

As autoridades vinculadas à saúde pública têm se organizado e 
trabalhado com afinco para fazer frente às necessidades decorrentes 
dessa pandemia. Mas cumpre dizer que eventos dessa magnitude não 
repercutem, apenas, no setor ao qual diretamente dizem respeito. Sob 
o viés econômico, por exemplo, crenças e posicionamentos centrados 
na omissão do estado estão em xeque, pois a administração pública 
está sendo constantemente solicitada para atender às necessidades e 
carências da população, no tocante a questão:

Quando fomos atingidos pela pandemia, o neoliberalis-
mo já havia deixado o mundo agônico. Com o ocidente 
estagnado desde 2008, suas nações já davam sinais de 
esgotamento do discurso único de corte em programas 
sociais, privatizações, desregulamentações e vantagens 
fiscais para as empresas.  No Brasil, o neoliberalismo, 
acentuado desde o fim do Governo Dilma, tinha deixado 
a economia em coma. Desde o governo Temer, já são 
quatro anos de políticas como teto de gastos, reforma tra-
balhista, reforma da previdência, privatizações e a eco-
nomia do nosso país não reage. (GOMES, 2020, p. 57)

 A pandemia do coronavírus, considerando a linha histórico 
cronológica, é a maior crise pós Segunda Guerra Mundial. É 
válido ressaltar que os danos causados, a longo prazo, são ainda 
incalculáveis, mas sentidos por todos, e o Estado buscou implementar 
medidas de contenção. Na conjuntura laboral, os efeitos causados são 
igualmente expressivos, já que acabam por acentuar um fragilidades e 
carência já existentes historicamente no Brasil.

2.2 A Precarização do Trabalho no meio pandêmico 

 O labor goza, naturalmente, do contexto social centralizado, 
uma vez que atende necessidades dos indivíduos, e concomitante-
mente permite a construção de vínculos e valores sociais, se ade-
quando a dinamicidade a que se submete as constantes alterações 
de percepções, a maneiro como o trabalho se modifica é exigido que 
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o trabalhador adeque-se, pois “quando provido de sentido, o traba-
lho promove o desenvolvimento e o senso de realização do indivíduo” 
(ISONI, 2020, p. 20). Desse modo, existe uma relação intrínseca entre 
o trabalho e um sentido profundo de vida, o trabalho não apenas ofe-
rece condições financeiras para a subsistência do contratado, mas, 
também, para a composição de valões e vínculos imateriais. 

Os documentos legislativos internacionais asseveram a essen-
cialidade do trabalho para a realização de objetivos transcendentais 
de existência humana. Em seu art. 23, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, afirma em seu inciso I que “todo o homem tem 
direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.

 No contexto atual, o processo tecnológico cresceu considera-
velmente e proporcionou grandes alterações nas relações emprega-
tícias, se adequando e atendendo as dinâmicas digitais. O intuito da 
inserção dos mecanismos de tecnologia e informação dentro do con-
texto laboral objetivava flexibilizar a execução das atividades. Entre-
tanto, tais mudanças tecnologias deram ensejo, também, a uma nova 
modalidade de exploração da mão de obra assalariada, os impactos 
no mundo trabalhista tem sido alvo de críticas e reflexões no que di-
zem respeito a fragilização do trabalhador em face ao grande capital. 

 Surgiram novas perspectivas “(...) o capitalismo atual apresen-
ta um processo multiforme, no qual informalidade, precarização, ma-
terialidade e imaterialidade se tornam mecanismos vitais, tanto para 
a preservação quanto para a ampliação da lei do valor” (ANTUNES, 
2018, p.33). A informalidade, curiosamente, passou a ser difundida 
com novos rótulos pomposos, como empreendedorismo, por exemplo. 
Apesar da alteração de nomeação, a situação continua a mesma: o 
trabalhador informal é submetido a uma jornada incerta e exaustiva, 
não usufruindo de nenhuma proteção legal formal ou social, que de 
alguma maneira evite sua exposição a acidente no trabalho ou do-
enças. No ambiente pandêmico atual, o quadro torna-se ainda mais 
alarmante. 

 É pertinente destacar que os impactos tecnológicos na estrutura 
produtiva se demonstram de diversas maneiras. Ao tempo em que 
representa um avanço competitivo, pode ocasionar uma diminuição de 
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lucro, em um plano posterior. Ainda é válido ressaltar que a introdução 
de certos equipamentos tecnológicos diminui a demanda por mão-de-
-obra, expandindo o capital lucrativo, contudo, ocasionando a redução 
o poder aquisitivo dos trabalhadores que, consequentemente, interfe-
re nos processos de consumo. Assim, há um processo em cadeia que 
diminui a produção e os lucros do empresariado. 

 A precarização tem adquirido diversas nomenclaturas, dentre 
essas, a uberização. O objeto central deste conceito é uma vinculação 
a uma plataforma digitação, que efetiva a captação de demandas de 
consumidores, as repassa a um trabalhador, que executa sem quais-
quer direitos ou garantias. 

O primeiro argumento central que estrutura a presente 
análise é que a uberização do trabalho resulta de proces-
sos globais em curso há décadas e que envolvem trans-
formações no controle, gerenciamento e organização do 
trabalho. Desse modo as plataformas são reconhecidas 
como um resultado, ao mesmo tempo que materializam 
um novo estágio desse processo. O elemento central ca-
talisado pelas plataformas são as novas formas de dis-
persar o trabalho sem perder o controle sobre ele. Essa 
possibilidade já era evidente nas cadeias produtivas glo-
bais e suas enormes redes de subcontratação (Bernardo, 
2004; Bonacichi e Appelbaum, 2000; Klein, 2002). 

A etimologia da palavra advém do conhecido aplicativo Uber, 
plataforma pioneira que estabeleceu uma grande rede de prestadores 
de serviço, que ofertam funções análogas aos táxis, entretanto, sem 
intermediação da administração pública do município, ente titular do 
serviço de transporte público, vale ressaltar que em tal contexto:

“A dispersão/centralização agora se concretiza em uma 
multidão de trabalhadores subordinados a uma única em-
presa. Tal processo atualmente consolida o trabalhador 
como um autogerente-subordinado que já não é contra-
tado, mas se engaja no trabalho via a adesão às platafor-
mas.” (ABÍLIO, 2019, p. s/p).

Diante de tal cenário, faz-se necessário destacar e afirmar a va-
lorização do trabalho. A pandemia evidenciou e estimulou a utilização 
dos meios digitais, que se utilizam de trabalhadores que não dispõem 
de garantias mínimas legais, entretanto, esse movimento não é casu-
al, já que a fragilização das relações trabalhistas há muito é vigente.  
Portanto, há um grande desafio, a recolocação do papel fundamento 
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do trabalho, o de fornecimento de circunstâncias subjetivas e materiais 
para a subsistência. A esse respeito, Ricardo Antunes, assevera que: 

E como é que é possível lutar contra esses efeitos? Pri-
meiro: retomar as questões vitais. O trabalho deve ter, 
na medida em que ele se constitui numa atividade vital, 
elementos de dignidade, que essa nova modalidade de 
trabalho não apresenta. Segundo: não é possível aceitar 
a corrosão, a derrelição, a devastação cabal dos direitos 
do trabalho. Nós acabamos de ver no Congresso essa 
medida horrorosa da chamada liberalização econômi-
ca, em que, de sopetão, algumas dezenas de artigos da 
CLT estão sendo fraudados novamente. O Brasil está se 
convertendo numa Índia. Esse monumental país da Ásia, 
com mais de um bilhão de habitantes, tem centenas de 
milhões de trabalhadores desempregados. E mais: a Ín-
dia tem um contingente imenso de indivíduos que estão 
abaixo da linha mínima da dignidade humana. São pes-
soas que vivem um padrão de vida típico de um indivíduo 
que tenta sobreviver na indigência (ANTUNES, 2020, 
s/p).

Nessa perspectiva, observa-se que o processo de precariza-
ção dos direitos trabalhistas não é um fenômeno recente, mas sim que 
possui raízes profundas que se relacionam a exploração da mão – de 
– obra do trabalhador e a circulação do grande capital. A evolução da 
prestação de serviços, deve ser considerada e incentivada, porém, 
urge a necessidade de estabelecer limites a visão “moderna”, pois as 
garantias sociais foram rotuladas como “ônus” e consequentemente 
ignorados. O momento pandêmico acentuou as fragilidades do atual 
sistema e proporcionou reflexões acerca dos direitos trabalhistas e 
sua evolução social.

2.3 Procedimentos metodológicos 

O estudo proposto tratar-se-á de uma pesquisa de caráter bi-
bliográfico exploratório. De acordo com Gil (2002, p.44), “[...] a pes-
quisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Modalidade 
esta que permite a cobertura ampla de variados fenômenos, exami-
nando os fatos já produzidos e documentados em relação ao tema de 
pesquisa, proporcionando assim um aprofundamento teórico para nor-
tear toda a pesquisa. Nessa perspectiva, os doutrinadores, materiais e 
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pesquisas usadas apresentam definições acerca do direito do trabalho 
e as novas configurações laborais advindas com o período pandêmi-
co, bem como princípios sociais norteadores do regimento brasileiro.

Desse modo, a pesquisa bibliográfica pode ser um trabalho in-
dependente com base somente em referencial teórico, para tal o mé-
todo escolhido será o dedutivo, onde será feita uma pesquisa explo-
ratória, com abordagem integrativa, com base em artigos científicos 
publicados.

2.3.1 Coleta e análise de dados

Com o intuito de aprofundar o conhecimento necessário para a 
formação do estudo, haverá coleta de dados por intermédio de livros, 
sites, trabalhos acadêmicos e a legislação brasileira vigente. Anali-
sando materiais de naturezas variadas para tratamento analítico com 
margem a interpretações complementares, verificando as visões de 
diversos autores e seus conceitos, permitindo uma identificação do 
objeto de estudo e as possíveis tendências que o norteiam.

Para efeito da pesquisa, foi desenvolvida uma análise concei-
tual de caráter bibliográfico, sobre os seguintes doutrinadores: REU-
TERS (2020), ABÍLIO (2019), GOMES (2020), ANTUNES (2020), com 
os seguintes arcabouços teóricos: Constituição Federal do Brasil, 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Consolidação das 
Leis Trabalhistas.  Os critérios de inclusão adotados para a pesquisa 
foram: obras que apreciam a presente temática, no idioma português, 
publicados a partir do ano de dois mil e dezenove, com obras de con-
teúdo completo disponível online.

A interpretação dos dados permitirá identificar a visão de di-
ferentes doutrinadores, além permitindo assim vislumbrar possíveis 
tendências acerca da temática presentes nos artigos analisados e nas 
jurisprudências. Trazendo conceitos que visem maior entendimento 
sobre o processo de precarização das relações trabalhistas no Bra-
sil, em consequência da pandemia do Covid-19, buscando identificar 
seus principais efeitos na área trabalhista, bem como o posicionamen-
to da doutrina e da legislação constitucional e trabalhista brasileira em 
relação a esse fenômeno.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A pandemia do Covid-19 promoveu significativas alterações no 
contexto social, em especial na seara de prestação de serviços, pois 
houve uma aceleração de um processo que já havia sido estabelecido: 
o fornecimento de atividades e bens nos ambientes digitais. Nesse 
contexto tecnológico, as grandes plataformas de fornecimento de ser-
viços, passaram a ganhar uma centralidade ainda maior, a exemplo 
dos setores de transporte e alimentação. 

 Entretanto, é necessário que haja uma ponderação nos termos 
de oferecimento de tais atividades, pois se de um lado há a ampla 
utilização e a facilitação aos consumidores, por outro, os prestadores 
de serviço – sobretudo os entregadores – submetem-se a jornadas de 
trabalho sem direitos e garantias, tendo em vista a exacerbada “flexi-
bilidade” desse sistema organizacional de prestação laboral. Nessa 
perspectiva, há empresas que crescem com os lucros advindos da 
exploração de trabalhadores que condescendem com sua força de 
trabalho a esses proeminentes grupos econômicos.

 A busca pela efetivação dos direitos sociais deve ser constante 
nos dias atuais, tendo em vista situações como as citadas no presente 
trabalho, já que não são mais compatíveis com o ordenamento legal 
brasileiro. Assim, a proposta “moderna” proposta por esses grandes 
grupos usam novas nomenclaturas na tentativa de descaracterizar a 
exploração a parcela trabalhadora, os prestadores de serviço deixa-
ram de ser rotulados como “empregados” e passaram a ser denomi-
nados pelo rótulo de “empreendedores”, tal concepção é equivocada 
tendo em vista que todos os riscos são direcionados apenas aquele 
que desempenha a função, não havendo suporte necessário. No to-
cante a tal visão “moderna”, observa-se que os direitos sociais são 
concebidos como ônus desnecessário e óbice a obtenção de lucros, 

 O contexto pandêmico permitiu a evidência da fragilidade des-
sa organização, que expõe os trabalhadores aos mais variados riscos 
e sonega garantias. A exemplo disso, os entregadores – vinculados 
aos aplicativos de transporte – sujeitam-se jornadas inconstantes, que 
por vezes podem ser extenuantes, enquanto noutro dia são insuficien-
tes para garantir ganhos suficientes a subsistência. No período de cri-
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se sanitária vivido nos dias atuais, esses indivíduos transitam pelas 
cidades, sem quaisquer proteções empregatícias.

 Através da análise sistemática bibliográfica, o presente artigo 
buscou demonstrar um panorama do impacto da pandemia na preca-
rização das relações de trabalho e os primeiros reflexos sentidos no 
cotidiano. Com efeito, é preciso refletir e evitar os possíveis impactos 
que a crise provocada pelo novo coronavírus irá provocar nas relações 
de trabalho, na economia nacional e na sociedade como um todo, com 
ênfase na cidadania e dignidade da pessoa humana.
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A disseminação da terceirização como modelo produtivo, havi-
da desde a introdução da influência das teses de reorganização es-
trutural nas empresas, atingiu em cheio os processos judiciais traba-
lhistas. Especialmente após a edição da súmula 331, pelo TST, que 
mudou a orientação restritiva anterior, houve uma ampliação gradual 
e significativa na adoção desse método de exploração do trabalho, 
como toda a carga de negatividade que encerra, mormente por ser 
capaz de produzir desigualdade e precariedade.  

O critério adotado pela súmula na definição de licitude ou ilicitu-
de da terceirização foi o que disciplinou o tema até a aprovação da Lei 
13.429, de 2017 e da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 
324 e no RE 958.252. Tirante as situações nas quais se invocava a 
contratação fraudulenta, postulando-se o reconhecimento direto da re-
lação empregatícia com o tomador de serviços - o que foi sepultado 
pelo texto normativo e pela decisão retro citadas -, os aspectos mais 
marcantes envolviam a responsabilização do contratante: desde a dis-
cussão sobre sua natureza (se solidária ou subsidiária) até mesmo o 
correspondente alcance.   
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Para além da natureza dessa responsabilidade - e da sua 
própria juridicidade, porquanto o reconhecimento legal só ocor-
reu em período recente - a decisão proferida pelo STF nos per-
mite traçar novas linhas definidoras dessa questão no pla-
no da responsabilidade trabalhista do tomador de serviços.  
 Antes de adentrarmos a este tópico, no entanto, vale ponderar 
que a terceirização brasileira assumiu um papel adicional, que aca-
bou se tornando o protagonista: uma forma de retirar o trabalhador do 
sistema de proteção construído no início do século XX e que é con-
siderado, por aqueles que advogam um pensamento mais voltado ao 
liberalismo, excessivamente intervencionista e capaz de comprometer 
a produtividade e a competitividade das empresas.1 

Dessa maneira, desde que começou a ser desenvolvido, ele se 
torna um dos instrumentos de desqualificação da mão-de-obra com 
vistas a suprimir ou, ao menos, reduzir o impacto de abrangência do 
sistema de proteção do trabalho. Em outras palavras, tornou-se instru-
mento de precarização, e não apenas em um modelo produtivo volta-
do ao incentivo da especialização.2 

A despeito disso, o tema não mereceu regulação própria por 
parte do legislador. Tirante alguns dispositivos tópicos3, não foi cons-
truída uma legislação para abarcar esse fenômeno econômico e suas 
repercussões no Direito do Trabalho. Todavia, com os permissivos 
legais pontuais e na onda de desconstrução já assinalada, a terceiri-
zação passou a ser intensamente praticada, ocasionando constantes 

1   Nesse sentido, a lição de Márcio Pochmann: “O movimento de terceirização dos contratos de 
mão-de-obra pelas empresas no Brasil atendeu ao objetivo maior de assegurar a sua própria 
sobrevivência num contexto  demarcado pela ampliação da competição intercapitalista desre-
gulada e vinculada à inserção subordinada e passiva da economia nacional à globalização.” 
Debates contemporâneos, economia social e do trabalho: a superterceirização do trabalho.  
São Paulo : LTr, 2012, p. 54).

2   É  o que Ricardo Antunes chama de “subproletarização do trabalho”, “presente nas formas de 
trabalho precário, parcial, temporário, subcontratado, ‘terceirizado’, vinculados à ‘economia 
informal’, entre tantas modalidades existentes.” Op.cit., p. 52.  

3    Nesse sentido, os dispositivos legais que, de alguma maneira, tratam da interposição de mão-
-de-obra são: a) CLT – art. 455; art. 442, par. 2º. (L. 8949/94) - Cooperativas de trabalho; art. 
652, a, III; b) DL 200/67 – Administração Pública, Art. 10, par. 7º. - Tarefas de planejamento , 
coordenação, supervisão e controle; c) Lei 5645/70 - Atividades de transporte, conservação, 
custódia, operação de elevadores, limpeza e outras (preferência); d) Lei 6.019/74 - Trabalho 
temporário; e) Lei 7.102/83 - Segurança e transporte de valores para estabelecimentos finan-
ceiros; f) Lei 8987/95 (art. 25) - Concessão e permissão dos serviços públicos; g) Lei 9472/97 
(art. 94) - Lei das telecomunicações;  h) Decreto 2271/1997 (art. 1º) - Atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares (Administração Pública).
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provocações ao Poder Judiciário para enfrentar o tema, à luz do siste-
ma em vigor. Nesse sentido, ainda nos anos 1980, o Tribunal Superior 
do Trabalho, exercendo seu papel uniformizador da jurisprudência, 
estabeleceu limites severos à interposição de mão-de-obra, consoli-
dando seu entendimento no Enunciado 256, que somente a admitia 
nos casos especificados em leis vigentes à época.4

No início dos anos 1990, no entanto, o TST revisou sua juris-
prudência, devidamente influenciado pelo perfil de sua composição5 
e pela incisiva inflexão do pensamento econômico hegemônico, que 
atuava incisivamente em favor da ampliação das hipóteses de tercei-
rização. Assim, “uma interpretação extensiva - ou heterodoxa da não 
eventualidade - admitiu como conforme ao direito a exteriorização da 
atividade-meio realizada na empresa, desde que sem pessoalidade 
ou subordinação.”6 Com isso, a jurisprudência consolidada passou a 
admitir a interposição de mão-de-obra, para além das hipóteses pre-
vistas em lei, estendendo sua licitude a todas as situações que não 
envolvessem a essência econômica da atividade empresarial.7

Nesse contexto, apesar dos esforços da jurisprudência traba-
lhista de tentar estabelecer contornos mais precisos para a adoção 
da terceirização, o critério jurisprudencial não foi suficiente para elimi-
nar os problemas decorrentes dessa mutação conceitual. Com efei-
to, além das situações contempladas na legislação específica8, foram 
consideradas lícitas as práticas de interposição de mão-de-obra nos 
serviços de conservação e limpeza, além de outros ligados a servi-
ços especializados.9 De outra parte, seriam ilícitas todas as situações 

4   Nesse sentido, é relevante a leitura feita por Noêmia Porto, no estudo dos precedentes que 
levaram à construção do Enunciado 256. Para a autora, o TST reforçou “a temática do prin-
cípio da legalidade estrita, porquanto o contrato celebrado com o empregado não poderia 
subsistir à falta de lei dispondo diretamente sobre tal possibilidade. (…). A intermediação, 
sem reconhecimento do vínculo direto com a tomadora, representaria, assim, uma afronta à 
Constituição e aos termos do art. 9o. da CLT.” PORTO, Noêmia, O trabalho como categoria 
constitucional de inclusão, São Paulo : LTr, 2013, p. 52. 

5   A qual incluía, à época, a chamada representação classista, suprimida pela Emenda Consti-
tucional 24/99.

6 Silva, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo, op. cit., p. 65.
7   Essa alteração se deu com a Súmula 331 (1993), que revogou a que lhe antecedia.
8  Que são o trabalho temporário (Lei 6.019/74) e o prestado em Serviços de Vigilância (Lei 

7.102/70).
9  O que poderia ser traduzido como “atividade-meio”, envolvendo funções e tarefas que não 

compõem a dinâmica empresarial e não definem sua essência, ou seja, que podem ser con-
sideradas atividades periféricas no complexo produtivo.
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de interposição envolvendo serviço não especializado e que contasse 
com pessoalidade e subordinação direta.10

A partir dos ditames lavrados na jurisprudência, todo o embate 
subsequente passou a envolver o preenchimento dos conceitos inde-
terminados estabelecidos na súmula, e que seriam definidores não 
apenas da natureza da interposição - se lícita ou ilícita - como tam-
bém de seus efeitos - reconhecimento de vínculo diretamente com o 
tomador de serviços ou sua responsabilidade subsidiária. O passo se-
guinte na evolução jurisprudencial foi o de estabelecer o que poderia 
ser considerado atividade-fim e o que seria atividade-meio. Por certo 
que as forças econômicas acentuaram o discurso da especialidade, 
e procuraram emplacar interpretações cada vez mais extensivas ao 
conceito de atividade-meio, com a finalidade de ampliar as hipóteses 
de terceirização, sendo sendo devidamente sufragadas pela existên-
cia de leis destinadas a segmentos específicos.11

Mas as dificuldades nesse sentido foram latentes. Afinal, mes-
mo diante dos parâmetros estipulados pela Súmula 331, há naturais 
dificuldades de preenchimento desse conceito, que tendem a variar 
de acordo com o modelo produtivo adotado. Aquilo que é nitidamente 
periférico em determinadas atividades pode ser da essencialidade do 
exercício econômico de outras. De outra parte, o paradigma jurispru-
dencial também se mostrou insuficiente ao qualificar a existência da 
pessoalidade e da subordinação direta como elementos caracteriza-
dores da terceirização ilícita, sem levar em conta as dimensões con-
temporâneas desses conceitos. 

Com efeito, a descentralização produtiva dos processos de tra-
balho leva, de maneira inevitável, à pulverização das relações econô-
micas, que nem sempre se amoldam à configuração clássica estabe-
lecida para esses elementos de configuração do contrato de trabalho. 
10 Dentro da lógica da chamada atividade-fim podem ser inseridas funções e tarefas que se 

ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial, vale dizer as atividades nucleares e definidoras 
da essência econômica da empresa.

11 Como foi o caso das Leis 8.897/95 e 9.472/97, respectivamente tratando dos setores de 
energia elétrica e de telecomunicações. Não é casual que essas leis foram elaboradas para 
atender à demanda específica do poder econômico representado por esses setores, que 
foram privatizados no decorrer dos anos 1990, e entregues a grandes corporações, inclusive 
de capital internacional, extremamente interessadas no máximo aproveitamento do mercado 
deixado pelas empresas públicas que antes exerciam essas atividades. O “pacote”, formado 
no contexto da hegemonia neoliberal, envolvia a desconstrução do primado do trabalho nes-
ses setores produtivos. 
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Bem por isso a doutrina tem cuidado de renovar conceitos estruturan-
tes como esse, a fim de “melhor adaptar este tipo jurídico às caracte-
rísticas contemporâneas do mercado de trabalho”, atenuando “o enfo-
que sobre o comando empresarial direto, acentuando, como ponto de 
destaque, a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de 
seus serviços.”12 Daí porque a subordinação objetiva - ou direta, nos 
dizeres sumulares - deveria ser readequada para se considerá-la ao 
plano estrutural13, muito mais condizente com os modelos produtivos 
contemporâneos, o que, naturalmente, trazia um novo corte conceitual 
à própria licitude da terceirização.

Além disso, a solução jurisprudencial não solucionou um pro-
blema que, embora seja aparentemente simples, produz efeitos dos 
mais complexos. Trata-se da distinção entre as modalidades interna 
e externa de terceirização. Com efeito, o fenômeno da terceirização 
contemporânea surge exatamente com o processo de externalização 
de parte da atividade produtiva de uma empresa para outra, a quem 
fica incumbida a realização da produção específica de certas etapas 
do processo. Todavia, o regramento sumular foi enfatizado sobre as 
formas internas de terceirização, classicamente configurado pela já 
enunciada “locação de mão-de-obra”.14 Esse enquadramento contri-
buiu para a formulação de um juízo superficial no sentido de que só 
poderia ser considerada uma forma de terceirização a prática voltada 
à internalização do processo, desqualificando-se as formas externas 
desse contexto. O resultado imediato desse processo é o não-reco-
nhecimento dessas práticas como inseridas nos ditames jurispruden-
ciais, ora afastando o debate sobre a ilicitude - e, naturalmente, impe-
dindo o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de 
serviços - ora afastando a própria responsabilidade subsidiária.15 
12 Cf. Delgado, Mauricio Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. In SILVA, Ales-

sandro da, et alii (coord.)  Direitos humanos: essência do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
2007, p. 86

13  Subordinação estrutural é aquela “que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica 
do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, 
mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.” Idem.

14  Não por outro motivo, as figuras de licitude descritas na súmula são exatamente aquelas que 
se configuram dessa maneira.

15  Essa, a nosso ver, a maior distorção oferecida por essa visão equivocada da terceirização, 
segundo o modelo firmado classicamente. A partir dessa lógica simplificadora - que tende a 
reconhecer os efeitos jurídicos de determinado fenômeno apenas se se ajustá-lo de modo 
específico ao modelo sumular previamente afirmado - deixa de se assimilar os conceitos 
estruturantes que justificam a própria existência do Direito do Trabalho. Um dos exemplos 
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O efeito imediato disso é que o critério jurisprudencial não im-
pediu efetivamente a terceirização de atividades nucleares ao proces-
so produtivo, como as de supervisão, organização, logística, gerência 
e inspeção de qualidade, em um processo que Márcio Pochmann no-
mina “superterceirização”.16 Ao contrário do que supunha, portanto, o 
corte de licitude feito pela jurisprudência não foi capaz de minimizar as 
práticas irregulares de terceirização, que foram, do contrário, intensi-
ficadas.17  

A jurisprudência, no entanto, também sofreu um processo de 
mutação, ainda que sem alterações substanciais no texto da súmula 
331. A nova configuração do Tribunal Superior do Trabalho enrijeceu a 
interpretação desses conceitos, procurando deixá-los adstritos àquilo 
que se pode extrair da aplicação potencial dos princípios do Direito do 
Trabalho.18 

O fato é que essa conformação acabou produzindo um efeito 
dúplice: os detratores de toda e qualquer modalidade de terceirização 
criticavam a posição consolidada pelo TST sob o argumento de que 
ela abre uma relevante concessão na relação empregatícia típica. Ao 
lado disso, critica-se, com frequência, o fato de não ter o TST reconhe-
cido a responsabilidade solidária do tomador de serviços, nos casos 
de interposição lícita de mão-de-obra, atribuindo-lhe apenas a respon-
sabilidade subsidiária. 

Por outro lado, os defensores da amplitude da terceirização 
sustentavam que as interpretações da Corte Superior Trabalhista 

mais gritantes dessa desqualificação está no tratamento que a jurisprudência vem conferindo 
aos chamados “contratos de facção”, usados pela indústria têxtil para transferir etapas de 
sua produção para empresas ou pessoas naturais. A despeito de ser típica terceirização ex-
terna, a jurisprudência trabalhista, inclusive do TST, vem negando o reconhecimento desse 
enquadramento a esse tipo de contrato, inclusive para negar a responsabilidade subsidiária 
da indústria. Nesse sentido, vide relevante trabalho de Krost, Oscar, citado na bibliografia.  

16  A expressão superterceirização de mão-de-obra é usada por Pochmann para tratar da ter-
ceirização realizada sobre atividades essenciais ao funcionamento da cadeia de produção, 
como as tarefas voltadas à própria produção, a vendas, organização, supervisão, gerência, 
dentre outras. Op. cit., p. 53.

17  Idem.
18  Nesse sentido cita-se, por exemplo, as decisões da SDI-1, do TST, nos processos E-ED-

-RR-586341-05.1999.5.18.5555, de relatoria do Min. Vieira de Mello Filho e E-RR-134640-
23.2008.5.03.0010, relatado pela Min. Maria Calsing, que interpretaram que as diretrizes 
legais relativas à terceirização nos serviços de energia elétrica e telecomunicações tinham 
aplicação restrita ao âmbito administrativo, não produzindo amplos efeitos para fins juslabo-
rais. Na mesma esteira, no julgamento do processo RR-2006-11.2013.5.03.0003, de relatoria 
do Min. Freire Pimenta, o TST reconheceu que as atividades de call center não poderiam ser 
consideradas como atividade-meio, pontuando a ilicitude da terceirização nesse segmento. 
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foram rigorosas demais com o instituto, contribuindo para o enges-
samento das estruturas empresariais. Questionam, ainda, a mesma 
responsabilidade subsidiária, sustentando que ela afronta a livre ini-
ciativa, a supremacia dos contratos entre as partes e que, de resto, 
seria inconstitucional por atribuir uma obrigação aos tomadores que 
não é prevista em lei.

Esse movimento detonou grande reação do poder econômico 
aos freios que a jurisprudência trabalhista tem oferecido à interposi-
ção de mão-de-obra - ainda que, repita-se, a alteração sumular de 
1993 tenha sido bem mais generosa com o instituto do que a que 
antecedeu. Não se pode negar, no entanto, que o TST procurou cons-
truções interpretativas tendentes a minimizar os efeitos deletérios da 
terceirização desenfreada, a ponto de realizar, em outubro de 2011, a 
primeira audiência pública de sua história, para debater amplamente 
este tema.19 O engajamento se mostrou necessário já que, na ocasião, 
somente naquela Corte havia cerca de 5 mil processos em tramitação 
relativamente ao assunto.

Ao cabo desse processo de discussão sobre os conceitos de 
atividade-fim e atividade-meio, chegou à apreciação do TST uma ação 
civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho e por um sin-
dicato profissional, na qual havia sido condenada uma empresa a se 
abster de contratar terceiros para sua atividade-fim e, ainda, ao pa-
gamento de indenização por dano moral coletivo, condenação que foi 
mantida pela Corte trabalhista.20 

O processo foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 713.211, 
que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual daquela 
Corte.21 Por outro lado, na análise do ARE 791.932, relativamente à 

19  A audiência foi realizada nos dias 04 e 05 de outubro de 2011, e envolveu cinquenta ex-
posições feitas por especialistas, acadêmicos e representantes sindicais, a fim de esclare-
cer questões de fato,sobre os múltiplos aspectos envolvidos na terceirização. O material da 
audiência encontra-se disponível em http://www3.tst.jus.br/ASCS/audiencia_publica/index.
php?audiencia=nav/home. 

20  A ação foi ajuizada após a atuação da fiscalização do trabalho em unidades da empresa 
Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra), no interior mineiro, na qual foram verificados contratos 
de prestação de serviços, com onze empresas terceirizadas, para atendimento das necessi-
dades de manejo florestal, vinculadas à atividade-fim dela (plantio, corte e transporte de ma-
deira), envolvendo mais de 3.700 trabalhadores, em condições precárias de trabalho. A con-
denação em primeiro grau foi mantida pelo TRT de Minas Gerais e, posteriormente, pelo TST.

21  Julgamento em maio de 2014. Relator Min. Luiz Fux.

http://www3.tst.jus.br/ASCS/audiencia_publica/index.php?audiencia=nav/home
http://www3.tst.jus.br/ASCS/audiencia_publica/index.php?audiencia=nav/home
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situação na qual se discute a terceirização em atividades de call cen-
ter, o Ministro Teori Zavascki determinou o “sobrestamento de todas 
as causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida com 
foros de repercussão geral no presente caso, sem prejuízo de sua 
fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas.”

A par da discussão sobre o caráter transcendente ou não des-
sa questão, a disposição da classe empresarial de levar o debate ao 
Supremo Tribunal Federal evidenciou o firme propósito de buscar a 
ampliação jurisprudencial das hipóteses e possibilidades de terceiri-
zação, que fora gradualmente modulada pelo TST nos últimos anos, 
de modo a criar um modelo que, se não está indene de críticas, ao 
menos tem sofridos limitações razoavelmente civilizatórias. E o fez, 
sintomaticamente, a partir de casos em que se evidencia um notório 
desprestígio ao sistema de proteção das relações de trabalho, acentu-
ando a percepção de que a terceirização brasileira é, substancialmen-
te, voltada à precarização do trabalho.22 

Antes do julgamento definitivo desta ação, e no contexto da 
chamada “reforma trabalhista”, a terceirização veio a ser regulamenta-
da mediante o enxerto, na Lei 6.019 (que regulava apenas o trabalho 
temporário), mediante a inserção de dispositivos promovida por duas 
leis: 13.429 e 13.467. É por demais sabido que essa “reforma” foi pro-
duzida com a intenção deliberada de promover a precarização das re-
lações de trabalho, expandindo formas flexíveis de labor e suprimindo 
uma série de direitos. 

Não por outro motivo, a lei que passou a regular o tema sim-
plesmente universalizou as possibilidades de interposição de mão-de-
-obra, tornando “lícita” toda e qualquer espécie de terceirização. Esses 
dispositivos tiveram sua constitucionalidade questionada no STF mas, 
como era de se esperar, a norma foi convalidada por 7 votos a 4, com 
a rejeição de todas as ADIs que versavam sobre o tema.23 A decisão 
não surpreendeu porque, em agosto de 2018, por idêntica votação, o 
STF decidiu pela constitucionalidade da terceirização de todas as eta-
22 Ficando apenas nos dois casos citados, além das condições de trabalho precário apuradas 

no processo que deu origem ao ARE 713.211, tem-se o enfrentamento da terceirização em 
atividades de call center, notoriamente conhecida nas cortes trabalhistas pela prática osten-
sivas de condutas assediantes, como as limitações ao uso de banheiro, imposição de metas 
agressivas de produtividade e tratamento rigoroso dos superiores hierárquicos. 

23  ADIs 5.735, 5.695, 5.687, 5.686 e 5.685, julgadas em junho de 2020
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pas do processo produtivo das empresas, inclusive das atividades-fim. 
O julgamento de dois processos - ADPF 324 e RE 958.252 - sobre 
o tema foi finalizado após cinco sessões e acabou por prevalecer o 
entendimento já expresso pelos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz 
Fux. 24

Em conjunto com as alterações da Lei 6.019, as decisões se-
pultaram por completo a questão da licitude ou não da interposição de 
mão-de-obra, em um franco retrocesso social, ao admitir uma moda-
lidade excepcional de obtenção de trabalho como sendo uma regra 
substancial, repristinando a sua mercantilização, já repudiada pela 
OIT desde 1919. 

No entanto, ao proclamar a tese balizadora da sua interpreta-
ção vinculante - e que naturalmente, se espraia para as relações firma-
das na vigência da lei -, o STF assim definiu:  “É lícita a terceirização 
ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas jurídicas 
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvi-
das, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

Se, de um lado, a interpretação favorece a precarização do 
trabalho, os elementos trazidos pelo enunciado do Supremo resolve 
de vez outro problema, de grande magnitude: as dimensões da res-
ponsabilidade do tomador de serviços. Com efeito, o uso das regras 
normativas tanto da CLT (art. 455) como do Código Civil (arts. 927 e 
942, par. único) já conferia plena legitimidade para se assentar a res-
ponsabilidade solidária do tomador de serviços pelos danos causados 
ao trabalhador, em razão do desrespeito aos seus direitos trabalhistas. 
Mas o texto da lei (art. 5o-A, par. 5o) afastou essa possibilidade, bem 
como a já citada decisão vinculante do STF, assinalando a ocorrência 
da responsabilidade subsidiária, ou seja, de natureza sucessiva em 
relação ao devedor originário. Dito de outro modo, um tipo de respon-
sabilidade que, contrariando a lógica, só alcança o co-responsável se 
o causador principal do dano não satisfizer a obrigação. 

Todavia, a tese manifestada pelo STF dispensa as discussões 
pretéritas sobre o devido enquadramento ou não da relação empre-
24 Segundo Barroso, as restrições que vêm sendo impostas pela Justiça do Trabalho à tercei-

rização violam os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. 
Na mesma linha, o ministro Luiz Fux afirmou que a súmula 331 do TST, que veda a terceiri-
zação nas atividades-fim, é uma intervenção imotivada na liberdade jurídica de contratar sem 
restrição.
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sarial no status da terceirização como pressuposto para a responsa-
bilização do tomador. Em outras palavras, a jurisprudência trabalhista 
vinha sendo construída no sentido de se afastar qualquer responsabi-
lidade do tomador de serviços em casos nos quais, segundo o enten-
dimento do tribunal, não haveria a configuração da terceirização, nos 
moldes da Súmula 331 ou da Lei 6.019. Vale dizer, se no juízo dos 
julgadores a relação interempresarial não se enquadra como terceiri-
zação, o beneficiário do trabalho não tem qualquer responsabilidade 
pelo contrato. 

Dois exemplos significativos são extraídos da jurisprudência 
recente do TST. No primeiro deles, a 5ª Turma excluiu a responsabi-
lidade subsidiária de empresa pelas obrigações trabalhistas devidas 
a empregado de microempresa que, em contrato de facção, “vendia” 
parte da sua produção para aquela. A decisão foi proferida no proces-
so TST-RR-20330-42.2014.5.04.0373, publicada em 20.11.2020. Para 
o TST, o contrato de facção é um contrato civil, na área industrial e de 
natureza híbrida, o que afastaria a responsabilidade subsidiária, prin-
cipalmente quando evidenciada a ausência de exclusividade ou inge-
rência na administração da prestação de serviço. Em seu voto, o rela-
tor assinalou que “o contrato regular de facção não impõe à empresa 
contratante as consequências jurídicas de um contrato de terceirização, 
porque ali o objeto da avença é a compra de parte da produção do 
empregador, e não a locação de suas instalações e força de trabalho”. 
Apontou também que o desvirtuamento deste tipo de contratação “exis-
te quando, em lugar de uma aquisição de parte da produção da em-
presa parceira, o que existe é a simples locação de suas instalações 
e corpo laboral, com exclusividade e com a atribuição direta da dire-
ção dos trabalhos pelo contratante, algo que não foi demonstrado no 
caso dos autos”. Essa decisão segue a mesma linha de outros tantos 
julgados, inclusive de outras turmas do TST, como os processos TST-
-RR-650-05.2017.5.21.0014, (Rel. Min. Emmanoel Pereira, 5ª Turma);  
TST-RR-20123-13.2014.5.04.0383 (Rel. Min. Breno Medeiros, 5ª Turma); 
TST-RR-999-11.2013.5.04.0373 (Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 
5ª Turma); TST-RR-20127-50.2014.5.04.038 (Rel. Min. Guilherme Au-
gusto Caputo Bastos, 4ª Turma) e TST-RR-127200-60.2009.5.04.0382 
(Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma).
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O outro caso se relaciona ao transporte de cargas. Em fe-
vereiro de 2021, a 4. Turma do TST manteve decisão que negou o 
reconhecimento de terceirização no caso de um motorista carretei-
ro de uma empresa de logística, que pretendia a responsabilização 
de empresa para quem prestava serviços de transporte de cargas, 
por parcelas trabalhistas devidas pela empregadora. Para a Turma, 
o contrato de natureza civil entre as duas empresas não se enquadra 
na configuração jurídica de terceirização de serviços. O tribunal de 
origem entendeu que a relação entre as empresas não envolve tercei-
rização, mas contrato de transporte de mercadorias, regulado pela Lei 
11.442/2007. Com isso, afastou a aplicação de entendimentos do TST 
e do STF sobre a responsabilidade do tomador de serviços. Segundo 
o TRT, nessa situação, em que a empresa contratante não é do ramo 
de transporte e em que não é detectada nenhuma fraude no pactuado, 
não surge a figura do tomador dos serviços, pois não há pessoalidade 
na prestação. 

No recurso de revista do motorista, o relator apontou que a 
exploração da atividade econômica de transporte de mercadorias era 
feita pela empregadora do motorista, que assumia os riscos da ativi-
dade econômica e seus lucros, sendo que a tomadora não explorava 
essa atividade, não era beneficiária direta do trabalho de motorista 
carreteiro e não praticava ingerência na atividade de transporte. Na 
mesma linha, afirmou que a atividade empresarial atua em rede, por 
meio de várias formas contratuais, sendo que terceirização é uma das 
formas de relações empresariais, caracterizada pela intermediação 
de mão de obra pela prestadora de serviços a terceiros. No entanto, 
afirmou que não era esse o caso, pois a tomadora entregaria suas 
mercadorias para quem se apresentasse como empregado da contra-
tada, situação diversa de terceirização de serviço. Essa interpretação 
também é recorrente nos julgados do TST, em várias das suas turmas 
julgadoras.

Em primeiro lugar, entendemos que faltam elementos mais 
consistentes nesse tipo de argumentação, que simplesmente afasta 
situações como as destacadas do enquadramento como terceirização. 
Com efeito, esse entendimento contraria os ditames da própria lei que 
regula o tema, para quem “considera-se prestação de serviços a ter-
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ceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer 
de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica 
de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade eco-
nômica compatível com a sua execução.” (art. 4o-A, da Lei 6.109). A 
conjugação desses elementos revela que a terceirização compreende 
toda forma de transferência do processo produtivo, de modo total ou 
parcial, para a execução por outra empresa. Desde que determinado 
elemento integre a unidade produtiva de uma empresa, toda vez que 
ela transfere sua execução para outra25, isso pode ser enquadrado 
como terceirização, repita-se, segundo a própria norma, que nem se-
quer exige a integração física do trabalhador, podendo se conformar 
na modalidade externa.26  Nos dois casos usados como paradigmas, é 
exatamente isso que ocorre: a titular do processo produtivo transfere 
parte dele para outra empresa, que contrata empregados para a conse-
cução dessas tarefas. Note-se que a lei não exige, como mencionado 
em vários julgados similares, que haja a pessoalidade do trabalhador, 
fixando-se somente no contexto da relação entre as empresas. Nem 
tampouco determina que haja “ingerência” do tomador no trabalho ou, 
ainda, que o ramo de atividade de ambas as empresas seja o mesmo. 

Além disso, existem outros equívocos conceituais que expõem 
essas interpretações a contradições insuperáveis. Com efeito, as de-
cisões procuram se afastar da perspectiva da terceirização pontuando 
sempre a existência de uma “relação civil” entre as empresas, como se 
a relação existente em uma terceirização “típica”27 tivesse outra nature-
za. Ora, qual seria o tipo de contrato entre a tomadora e a prestadora 
de serviços, nos termos da Lei 6.109, senão um contrato civil? E, sendo 
um contrato civil, o que isso afeta as relações trabalhistas inerentes à 
sua execução? Rigorosamente, nada. Todos sabemos que são duas 
relações jurídicas distintas: aquela entre as empresas, cujo objeto é a 
divisão do trabalho (rectius, atividade produtiva) e que tem caráter civil e 
outra, de cunho trabalhista, entre a empregadora e o empregado. 
25  A referência legal, como se nota, exige que apenas pessoas jurídicas podem ser contratadas 

nessa modalidade de contrato. 
26 Chamamos de externa a terceirização na qual o trabalhador presta serviços fora do estabe-

lecimento do tomador, como é autorizado expressamente pela lei. (§ 2o  do art. 5o-A  “Os 
serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante 
ou em outro local, de comum acordo entre as partes.”) 

27 Ou seja, aquela terceirização moldada nos paradigmas da Súmula 331, no modelo clássico 
de interposição de mão-de-obra.
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Isso, como dito, não tem nenhuma influência na conformação 
das obrigações perante o trabalhador, seja por uma ou por outra em-
presa, inclusive pelo que reza o próprio Código Civil. O argumento 
usado para afastar a responsabilização do tomador tem como pres-
suposto de que um contrato civil teria a capacidade de imunizar uma 
das partes em relação a obrigações contra terceiros, quando, na rea-
lidade, o texto legal determina a responsabilidade solidária de todos! 
Na verdade, se fosse para preservar a coerência lógica, a existência 
de um contrato civil entre as empresas deveria sempre fazer incidir o 
disposto nos arts. 927 e 942, par. único, do CC.

Esses exercícios retóricos foram usados de forma recorrente 
para afastar o singelo enquadramento de diversas relações interempre-
sariais do “modelo 331”, conforme esquadrinhado pelo TST, mas qual-
quer exame mais denso das relações produtivas indicam que não existe 
diferença substancial entre a terceirização típica e outras modalidades 
de contratação de divisão de atividades produtivas. Todas elas são de-
rivações da descentralização produtiva, característica dos processos 
de trabalho que sucederam ao clássico fordismo. Um exemplo latente, 
aliás, é o das próprias montadoras de veículos, que inclusive batizaram 
as principais tendências em termos de processos de trabalho. Se, na 
origem, o formato da produção concentrava todas as fases em só uma 
unidade produtiva, o advento do toyotismo fragmentou esse processo, 
descentralizando a construção dos produtos mediante a transferência 
de parcelas de sua atividade originária para outras empresas, inclusive 
com realização dos serviços fora do estabelecimento originário.28 

Ainda que prestando serviços externamente, os trabalhadores 
dessas empresas são verdadeiramente terceirizados, pois o que hou-
ve, no caso, foi a transferência da execução de parte das atividades da 
empresa originária para outra, nos exatos termos da lei, antes citada. 
Note-se que, em nenhum momento está assinalada a exigência de 
que o trabalho do trabalhador terceirizado seja estritamente pessoal 
- ou seja, prestado pelo mesmo trabalhador - nem tampouco que se 
realize no estabelecimento da tomadora. 

Postos tais elementos, o que se tem é que não subsistem justifi-
cativas teóricas para se afastar do conceito de terceirização qualquer mo-

28  Como é a característica da produção just-in-time.
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dalidade de contratação entre duas ou mais empresas, que tenham como 
objetivo a realização de trabalho. Sempre que o objeto do contrato apon-
tar para algum tipo de prestação de serviços, ainda que de forma indireta, 
teremos a possibilidade concreta de enquadramento daquela modalidade 
como terceirização típica. Afinal, quando se celebra um “contrato de fac-
ção”, o objetivo não é um produto, por si só, mas sim a realização de um 
trabalho que leva à sua produção. Afinal, o produto não se produz auto-
nomamente, salvo se elaborado exclusivamente por robôs. O mesmo se 
dá em contratos de transporte, e com muito mais razão. O que se almeja 
nesses contratos é o trabalho de um motorista fazendo o carregamento 
de cargas de um lugar para outro. Isso difere, e muito, de contratos que 
tenham como objeto um produto, como é o caso da compra e venda ou 
da locação de bens, por exemplo. Quando uma empresa contrata uma 
empresa de transporte, não tem como objeto de seu contrato o veículo, 
mas sim o trabalho de alguém que dirige esse veículo. Não nos parece 
que a transformação formal do modo como se dá o processo produtivo 
seja capaz de alterar os efeitos jurídicos dessa cadeia. Como se disse, 
contratos como os citados nada mais representam do que o deslocamen-
to, para fora das empresas, de uma atividade que era por elas praticada 
em outro contexto modelar de relações produtivas. A mudança do locus 
da execução não é suficiente para afetar sua essência.  

Daí porque discordamos quando se pretende conferir a esse 
tipo de relação o caráter de mera “compra e venda”, como se apura 
da jurisprudência predominante retro citada, ou muito menos de um 
“mero” contrato civil.  O contrato de compra e venda, regulado pelo 
Código Civil, tem como pressuposto a ideia de que a aquisição do bem 
tem um valor em si mesmo. Resgatando-se as ideias de Marx, esses 
bens possuem o valor de uso, que se realiza no uso ou no consumo 
do bem, constituindo o conteúdo material da riqueza, qualquer que 
seja a sua forma social. Diferente é o caso da mercadoria que possui 
o valor de troca, qual seja, aquela que se estabelece como relação 
quantitativa, a proporção na qual os valores de uso de uma espécie se 
trocam por valores de uso de outra espécie, desvelando-se como algo 
imanente e inerente a essa condição.  

Em relações como a que vimos, o que se desvela é a “aquisição” 
de uma mercadoria com a intencionalidade explícita de transformação 
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em outra mercadoria. Há um pressuposto de ganho econômico entre 
as empresas - seja na que produziu e vendeu, seja na que comprou e 
vendeu. Há, assim, uma notável distinção da simples “compra e venda” 
para uso e da “compra e venda” que implica a produção - por vezes sob 
demanda - e o seu uso para fins econômicos. As empresas que fazem 
contratos de facção não usam o produto, mas sim os comercializam; 
aquelas que contratam empresas de transporte não usam as mercado-
rias transportadas, mas a colocam no mercado consumidor. 

Isso afeta completamente os efeitos decorrentes das relações 
de trabalho que são imanentes a esse processo. Naturalmente, a pro-
dução das mercadorias depende substancialmente da aposição da 
força de trabalho. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser propria-
mente um valor: isso ocorre quando a sua utilidade para o homem 
não é mediada pelo trabalho. É o caso do ar que respiramos, do solo 
onde cultivamos, os caminhos pelos quais passamos. Já aquilo que 
tem valor de troca, sempre será, inquestionavelmente, mediado pelo 
trabalho.  Se assim ocorre, não vemos sentido em que se despreze a 
força produtiva aposta na construção desses bens que possuem valor 
de troca.  Todos os que se envolvem nesse processo produtivo são 
beneficiários, diretos ou indiretos, da força produtiva dos trabalhado-
res. Não por outro motivo, a doutrina contemporânea tem considerado 
que o conceito clássico e objetivo de subordinação não é suficiente 
para explicar as relações produtivas contemporâneas. Desenvolveu, 
assim, o conceito de subordinação estrutural, que se conforma pela 
inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, in-
dependente de receber ou não ordens diretas daquele se se beneficia 
do seu trabalho. O elemento relevante nesse processo, é a vinculação 
do trabalhador à dinâmica operativa da atividade daquele ou daqueles 
que receberam o resultado de seu trabalho.  

Daí porque - e essa é uma consequência jurídica da regulação 
objetiva da terceirização -, desde a vigência da lei, qualquer contrato 
entre duas empresas que tenha essa natureza - inclusive os contratos 
de facção e os de transporte de cargas - devem se enquadrar nas exi-
gências estipuladas na norma, inclusive quanto à capacidade econô-
mica da prestadora, além das vedações previstas na lei nos contratos 
sucessivos ou na transformação de empregados em terceirizados. 
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De outra parte, quando levamos em conta a teoria da responsa-
bilidade trabalhista, não vemos caminho diverso senão o do reconhe-
cimento de que o contratante responde pelos direitos trabalhistas dos 
trabalhadores da contratada, mesmo nos casos que foram colhidos 
da jurisprudência. Toda a construção teórica do Direito do Trabalho 
caminha no sentido da ampliação das hipóteses de responsabilização, 
mesmo para aqueles que não tiveram qualquer relação direta com 
o trabalhador. No plano dogmático, colhe-se a responsabilidade dos 
integrantes do grupo econômico, prevista no par. 2o. do art. 2o., da 
CLT. No plano teórico, a teoria da  desconsideração da personalidade 
jurídica do empregador, mais antiga e mais abrangente do que aque-
las que aquelas previstas por outros instrumentos normativos.29 Além 
disso, vale citar o art. 455, da CLT, que forma uma cadeia de  respon-
sabilização que, aliás, muito se aproxima da figura ora analisada: o  
empreiteiro principal, a rigor, “compra” um produto final (o objeto da 
subempreitada)  mas, a despeito disso, é responsável pelos créditos 
inadimplidos dos empregados  do subempreiteiro. É de se notar essa 
visão ampliativa da responsabilidade - assimilada pela súmula 331, 
nos casos de interposição de mão-de-obra - é um dos pilares do Di-
reito do Trabalho brasileiro, o que justifica a sua extensão para toda e 
qualquer hipótese assemelhada.  

Ainda no plano dogmático, vale dizer que o caso demanda a 
aplicação analógica - como autoriza o par. único do art. 8o., da CLT 
- desse mesmo artigo 455, posto que, conquanto sejam situações ju-
rídicas distintas guardam similitudes que autorizam essa prática.  Não 
se deve descurar, ainda, que essa interpretação tem matriz consti-
tucional.  Não bastasse o caput do art. 7o. da Constituição assegu-
rar literalmente a aplicação do princípio da proteção e do princípio da 
norma mais favorável, o texto constitucional traz em seu texto, ainda, 
alguns preceitos de cunho principiológicos extremamente importantes. 
Assim, pontifica que a livre iniciativa não se dissocia da função so-
cial do trabalho. Afirma, também, que o desenvolvimento econômico 
da nação deve obedecer aos ditames da justiça social. Por fim, que 
a propriedade sempre deve cumprir sua função social. Dessa sorte, 
entendemos que o afastamento da responsabilidade do contratante 
29  Esse instituto foi consolidado na doutrina e na jurisprudência trabalhista muito antes de seu 

tratamento material e processual dado pela Lei 13.467/2017
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implicará o desrespeito ostensivo da ratio constitucional, o que não 
nos parece inadmissível.

Mais do que isso, porém, e com base na própria tese afirmada 
pelo STF, pode-se afirmar, de maneira categórica que, independente-
mente de se considerar que ocorre a terceirização típica ou não, existe 
a responsabilidade subsidiária daquela que se beneficiou dos serviços 
prestados, qualquer que seja a forma de divisão do trabalho realizada 
por pessoas jurídicas distintas. Dito de outro modo, a observância da 
jurisprudência vinculante do STF indica que toda vez que duas pesso-
as jurídicas ajustarem alguma divisão do trabalho, a responsabilidade 
subsidiária é imperativa.

Conclui-se, portanto, que a partir do desenho traçado pela re-
gulação objetiva da terceirização no Brasil, e pela decisão vinculante 
do STF a respeito do assunto, não se pode encontrar fundamentos 
para o afastamento da responsabilidade de todos os que se envolvem 
em uma cadeia produtiva e que tenham de alguma maneira, a presta-
ção de trabalho humano como um elemento característico.
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RESUMO
O presente artigo visa a trabalhar o conceito de Homo Sacer, elaborado 
pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, aplicado ao contexto brasileiro da 
Pandemia de COVID-19, com foco nos embates do poder econômico 
frente às medidas de contenção da doença, que causaram um verdadeiro 
caos na produção de capital. Em um primeiro momento será feita a apre-
sentação do conceito do pensador em estudo, seguida da sua contextua-
lização na realidade nacional, no que concerne as ocorrências ligadas ao 
coronavírus. Em seguida será feita uma reflexão em torno do apoio dado 
pela Presidência da República ao setor econômico, com vistas a ameni-
zar as medidas de contenção, em especial o distanciamento social, ex-
pondo ao risco de contágio uma massa de milhões de trabalhadores, em 
nome da continuação do processo de produção de capital, na contramão 
de boa parte dos países do globo e da Organização Mundial de Saúde – 
OMS. Por fim, a conclusão refletirá sobre os riscos de tratar a população 
nacional, em especial os trabalhadores, como uma vida nua, sem direitos, 
frente aos interesses dos grupos econômicos. 
Palavras-chave: Pandemia; Homo Sacer; Vida Nua; Capital; Poder Eco-
nômico. 
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ABSTRACT
This article aims to work on the concept of Homo Sacer, developed by 
the Italian philosopher Giorgio Agamben, applied to the Brazilian context 
of the COVID-19 Pandemic, focusing on the clashes of economic power 
in the face of measures to contain the disease, which caused real chaos. 
in the production of capital. At first, the concept of the thinker under study 
will be presented, followed by its contextualization in the national reality, 
with regard to events related to the coronavirus. Then, a reflection will be 
made on the support given by the Presidency of the Republic to the eco-
nomic sector, with a view to softening the containment measures, espe-
cially social distancing, exposing a mass of millions of workers to the risk 
of contagion, in the name of continuation of the capital production process, 
contrary to most countries around the world and the World Health Organi-
zation - WHO. Finally, the conclusion will reflect on the risks of treating the 
national population, especially workers, as a bare life, without rights, in the 
face of the interests of economic groups. 
Keywords: Pandemic; Homo Sacer; Nude Life; Capital; Economic Power. 

Introdução

Em fins de 2019, iniciou-se uma epidemia na China, que se 
expandiu para vários países do globo, tornando-se uma Pandemia, 
chegando oficialmente ao Brasil em fins de fevereiro do ano de 2020. 
A doença, semelhante à gripe comum, pode assumir formas graves 
em uma parcela considerável dos pacientes, possuindo um alto grau 
de contaminação. Ocorre que, com a chegada da doença ao Brasil, 
gerou-se uma problemática entre governo e sociedade civil, que será 
trabalhada neste artigo através do conceito de homo sacer. 

Esse conceito é fruto de vários estudos históricos realizados 
pelo filósofo Giorgio Agamben em seu livro – Homo Sacer: O Poder 
Soberano e a Vida Nua. Sua tradução em primeira mão é – homem 
sagrado – sendo sua definição ligada aos primeiros modos de organi-
zação social na antiguidade. Segundo o autor, esse ser transita entre 
duas esferas da sociedade, quais sejam, o sagrado e mundano, pro-
fano, sendo uma expressão da vontade soberana2 em eliminar deter-
2  Mais originário que o vínculo da norma positiva ou do pacto social é o vínculo soberano, que 

é, porém, na verdade somente uma dissolução; e aquilo que esta dissolução implica e produz 
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minados indivíduos e/ou grupos, não constituindo essas mortes um 
homicídio, um cumprimento de sentença e nem um sacrifício, mas o 
resultado de uma vida nua3. 

É com base nesse conceito que iremos tratar nesse artigo os 
embates entre União versus Estados, Municípios e sociedade civil, 
no que concerne as medidas de contenção da contaminação por CO-
VID-194 implementadas, tomado por base seguidas declarações do 
presidente levadas a imprensa nacional. Nessa análise, o homo sacer 
é o trabalhador brasileiro, que em face das perdas de lucros do grande 
capital, foi sistematicamente bombardeado pelos setores econômicos 
para que retornasse a atividade laboral, não importando o alto índice 
de letalidade da doença, sendo, por tanto, através dessa ótica, uma 
mera consequência do contágio da doença. 

Homo Sacer – a atuação do Poder Soberano entre o sagrado e o 
profano

Entende-se aqui o mundano como tudo que não se encontra na 
esfera do sagrado (sobrenatural), desse modo, uma intersessão entre o 
sagrado e o profano na antiguidade era a existência do Homo Sacer. Esse 
ser não podia ser dado em sacrifício aos deuses, devido ao mesmo ser 
impuro, todavia sua morte não era considerada homicídio, ou seja, este 
ser constituía sua existência fora das esferas de organização existentes. 
Esse é o primeiro traçado histórico da origem deste termo. Desse modo:

– a vida nua, que habita a terra de ninguém entre a casa e a cidade – é, do ponto de vista da 
soberania, o elemento político originário. (AGAMBEN, 2007, P. 98) 

3    A vida nua do homo sacer não é um dado natural, mas um produto de um ato jurídico-político. 
Esta frase sintetizaria uma parte relevante do significado político-filosófico da figura do homo 
sacer. Este representaria “a figura originária da vida presa no bando soberano e conservaria 
a memória da exclusão originária através da qual se constituiu a dimensão política” (AGAM-
BEN, 2010, p.84). Isso deve levar à reflexão que uma vida nua não seria aquela desprovida 
de direitos, mas, ao contrário, a nudez da vida oculta-se em uma vida plena de direitos e 
garantias jurídico-políticas institucionalizadas.  (MARTINS, 2016, P.37)

4   A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 
80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% 
podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventila-
tório). Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid . Aces-
so em: 30 abr. 2020. 
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Veja-se o termo sacer. Ele designa aquilo que, através do 
ato solene da sacratio ou da devotio (com que o coman-
dante consagra a sua vida aos deuses do inferno para 
assegurar a vitória), foi entregue aos deuses, pertence 
exclusivamente a eles. Contudo, na expressão homo sa-
cer, o adjetivo parecer designar um indivíduo que, tendo 
sido excluído da comunidade, pode ser morto impune-
mente, mas não pode ser sacrificado aos deuses. O que 
aconteceu de fato? Um homem sagrado, ou seja, perten-
cente aos deuses, sobreviveu ao rito que o separou dos 
homens e continua levando uma existência aparente-
mente profana entre eles. No mundo profano, é inerente 
ao seu corpo um resíduo irredutível de sacralidade, que 
o subtrai ao comércio normal com seus semelhantes e o 
expõe à possibilidade da morte violenta, que o devolve 
aos deuses aos quais realmente pertence; considerado, 
porém, na esfera divina, ele não pode ser sacrificado e 
é excluído do culto, pois sua vida já é propriedade dos 
deuses e, mesmo assim, enquanto sobrevive, por assim 
dizer, a si mesma, ela introduz um resto incongruente de 
profanidade no âmbito do sagrado. Sagrado e profano re-
presentam, pois, na máquina do sacrifício um sistema de 
dois polos, no qual um significante flutuante transita de 
um âmbito para outro sem deixar de se referir ao mesmo 
objeto. (AGAMBEN, 2007, P. 68 e 69)

Algo que caracteriza esse ser é o status de vida nua, algo que 
pode ser definido da seguinte forma. Vida nua nada mais é que o ser 
humano entre o seu estado natural e o seu estado social, um ser que 
foi deslocado, despido, apenas como um ser que ainda vive, respi-
ra, desse modo deslocado da vida em sociedade. Se o mesmo está 
deslocado da convivência, qualquer ação contra seu corpo não será 
considerada ilícito penal, assim como este ser não pode ser dado em 
sacrifício no âmbito religioso, por não ter a preparação necessária, e 
assim temos aqui o homo sacer (homem sagrado). 

Agora pensemos. Sendo concebida a existência de um ser que 
transita entre o sagrado e o mundano, existindo explicações de cunho re-
ligioso para a produção desse status existencial, pensemos em uma força 
que estaria em um patamar acima dessas instâncias, e com capacidade 
para produzir este sujeito (homo sacer), de forma legitima e sem colidir 
com as duas esferas citadas. Essa força é o poder soberano. Assim:

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não 
é tanto a pretensa ambivalência originária da sacralidade 
que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particu-
lar da dupla exclusão em que se encontra preso e da 
violência à qual se encontra exposto. Essa violência – a 
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morte insancionável que qualquer um pode cometer em 
relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e 
nem como homicídio, nem como execução de uma con-
denação e nem como sacrifício. Subtraindo-se às formas 
sancionadas dos direitos humano e divino, ela abre uma 
esfera do agir humano que não é a do sacrum facere 
e nem a da ação profana e que se trata aqui de tentar 
compreender. Nós já encontramos uma esfera-limite do 
agir humano que se mantém unicamente em uma rela-
ção de exceção. Essa esfera é a da decisão soberana, 
que suspende a lei no estado de exceção e assim impli-
ca nele a vida nua. Devemos perguntar-nos, então, se 
as estruturas da soberania e da sacratio não sejam de 
algum modo conexas e possam, nesta conexão, iluminar-
se reciprocamente. Podemos, aliás, adiantar a propósito 
uma primeira hipótese: restituído ao seu lugar próprio, 
além tanto do direito penal quanto do sacrifício, o homo 
sacer apresenta a figura originária da vida presa no ban-
do soberano e conservaria a memória da exclusão origi-
nária através da qual se constituiu a dimensão política. O 
espaço político da soberania ter-se-ia constituído, portan-
to, através de uma dupla exceção, como uma excrescên-
cia do profano no religioso e do religioso no profano, que 
configura uma zona de indiferença entre sacrifício e ho-
micídio. Soberania é a esfera na qual se pode matar sem 
cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, 
isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada 
nesta esfera. (AGAMBEN, 2007, P. 90 e 91)

Quando analisamos esse conceito, atrelado a atuação estatal, 
desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, vemos aqui 
um uso político para esta pessoa (homo sacer), pois em determinadas 
épocas podemos visualizar pessoas que são objeto de violência por 
estarem deslocadas do âmbito social, mas essa violência não é carac-
terizada como um ilícito e nem sacrifício aos deuses, era uma simples 
expressão de um poder político, um poder soberano5, a exceção em 
sua essência primeira. 

Analisando o Estado de Exceção, podemos ver mais claramen-
te como determinados sujeitos podem estar possuindo um status de 
homo sacer, como é o caso dos prisioneiros de guerra, opositores 
políticos, grupos étnicos minoritários, entre outros. Quando o poder 
soberano atua no exercício de seu poder, podemos encontrar situa-
5  Compreende-se, portanto, que a vida abandonada não é aquela deixada de lado em uma 

pura exclusão. Pelo contrário, o abandono pressupõe a relação de exclusão inclusiva, ou 
seja, aquele que tem o poder de abandonar se relaciona soberanamente com o abandona-
do através da violência da decisão soberana. Relação de bando implica a vida excluída e 
incluída, dispensada e capturada que, por isso mesmo, se encontra unida e sujeita ao poder 
soberano (AGAMBEN, 2010, p.109). (MARTINS, 2016, P.26)
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ções em que pessoas ou grupos são “despidos” de seus direitos ou 
até mesmo lócus social, podendo essa soberania assumir uma forma 
legal ou supralegal, sendo sua expressão sólida o estado de exceção. 

Como o próprio autor em estudo expressa, definir o estado de 
exceção não é algo simples6, pois o mesmo é encontrado entre os go-
vernos mais despóticos assim como nos governos mais democráticos, 
sendo assim um conceito que transita entre diversos regimes políticos 
e diferentes ideologias. A priori, temos o estado de exceção como um 
instrumento para a defesa da própria existência material do estado 
soberano, com instrumentos jurídicos que o legitimam, como o estado 
de sítio, presente em várias constituições, inclusive na brasileira, con-
forme seu art. 577. 

Ocorre que, o estado de exceção deve ser sempre analisado 
como um instrumento de ação política e nada menos que isso, po-
dendo fazer parte de uma política de estado ou mesmo de uma políti-
ca internacional, conforme se depreende extensivamente quando se 
analisa a postura de alguns estados em seu âmbito interno e externo, 
algo que o autor em estudo analisou, chegando a seguinte conclusão:

Diante do incessante avanço do que foi definido como 
uma “guerra civil mundial”, o estado de exceção tende 
cada vez mais a se apresentar como o paradigma de go-
verno dominante na política contemporânea. Esse des-
locamento de uma medida provisória e excepcional para 
uma técnica de governo ameaça transformar radicalmen-
te – e, de fato, já transformou de modo muito perceptível 
– a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre 
os diversos tipos de constituição. O estado de exceção 
apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de 
indeterminação entre democracia e absolutismo. (AGAM-
BEN, 2004, P. 13)
 

6  Entre os elementos que tornam difícil uma definição do estado de exceção, encontra-se, 
certamente, sua estreita relação com a guerra civil, a insurreição e a resistência. Dado que 
é o oposto do estado normal, a guerra civil se situa numa zona de indecidibilidade quanto ao 
estado de exceção, que é a resposta imediata do poder estatal aos conflitos internos mais 
extremos. (AGAMBEN, 2004, P. 12) 

7  Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro 
a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. [...]§ 6º A convocação extraordinária do 
Congresso Nacional far-se-á: I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação 
de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação 
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da 
República;
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Dentro desse panorama descrito, o poder soberano é o grande 
definidor da vida nua8, pois este pode legitimar a eliminação de deter-
minadas pessoas seja na esfera da ação positiva estatal, ou mesmo 
na legitimação da violência gratuita por parte de particulares, criando-
-se assim uma vida matável, mas que em contrapartida não é carac-
terizada a figura tipificada do homicídio, sendo assim um comporta-
mento político responsável por um dos capítulos mais vergonhosos da 
história mundial, o nazismo9. 

Interesses Econômicos e Vida Nua

 Dando continuidade aos trabalhos, temos aqui a ação de um 
grupo social específico produzindo a vida nua em sua essência. O 
grande capital brasileiro sofreu perdas com a paralisação das ativi-
dades econômicas devido ao combate a COVID-19 no Brasil. Diante 
disso foi produzida uma verdadeira cruzada em nome da abolição da 
principal medida aplicada, o isolamento social, para que assim ocor-
resse o retorno das atividades produtivas, sem que para isso, fosse 
levado em conta o alto risco de contaminação da doença, assim como 
a sua letalidade, expondo o trabalhador a um perigo de morte. 

 O atual presidente da república, um dos representantes políticos 
dos interesses econômicos no país lidera esta cruzada, tendo emitido 
8  É possível, então, dar uma primeira resposta à pergunta que nos havíamos colocado no mo-

mento de delinear a estrutura formal da exceção. Aquilo que é capturado no bando soberano 
é uma vida humana matável e insacrificável: o homo sacer. Se chamamos vida nua ou vida 
sacra a esta vida que constitui o conteúdo o conteúdo primeiro do poder soberano, dispomos 
ainda de um princípio de resposta para o quesito benjaminiano acerca da “origem do dogma 
da sacralidade da vida”. Sacra, isto é, matável e insacrificável, é originariamente a vida no 
bando soberano, e a produção da vida nua é, neste sentido, o préstimo original da soberania. 
A sacralidade da vida, que se desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um 
direito humano em todos os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua origem, 
justamente a sujeição da vida a um poder de morte, a sua irreparável exposição na relação 
de abandono. (AGAMBEN, 2007, P. 91) 

9  Deste ponto de vista, o querer restituir ao extermínio dos hebreus uma aura sacrifical através 
do termo “holocausto” é uma irresponsável cegueira historiográfica. O hebreu sob o nazis-
mo é o referente negativo privilegiado da nova soberania biopolítica e, como tal, um caso 
flagrante de homo sacer, no sentido de vida matável e insacrificável. O seu assassinato não 
constitui, portanto, como veremos, nem uma execução capital, nem um sacrifício, mas ape-
nas a realização de uma mera “matabilidade” que é inerente à condição de hebreu como tal. 
A verdade difícil de ser aceita pelas próprias vítimas, mas que mesmo assim devemos ter a 
coragem de não cobrir com véus sacrificiais, é que os hebreus não foram exterminados no 
curso de um louco e gigantesco holocausto, mas literalmente, como Hitler havia anunciado, 
“como piolhos”, ou seja, como vida nua. A dimensão na qual o extermínio teve lugar não é 
nem a religião nem o direito, mas a biopolítica. (AGAMBEN, 2007, P. 121)



A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 77

periodicamente declarações contra o isolamento social, assim como pro-
tagonizado tentativas de amenizar o quadro de colapso dos sistemas de 
saúde, se utilizando de piadas, alteração de decretos10, ou mesmo de 
notícias falsas. Abaixo seguem algumas das principais declarações.

“Eu não sou coveiro, tá certo?” (20/4); “‘Não tem que se 
acovardar com esse vírus na frente” (18/4); “Os Estados 
estão quebrados. Falta humildade para essas pessoas 
que estão bloqueando tudo de forma radical.” 19/4; “Qua-
renta dias depois, parece que está começando a ir embo-
ra essa questão do vírus” (12/4); “Ninguém vai tolher meu 
direito de ir e vir” (10/4); “Esse tratamento (com hidro-
xicloroquina), que começou aqui no Brasil, tem que ser 
feito, segundo as pessoas que a gente tem conversado, 
até o quarto ou quinto dia dos primeiros sintomas” 8/4; 
“Há 40 dias venho falando do uso da hidroxicloroquina 
no tratamento do covid-19. Cada vez mais o uso da clo-
roquina se apresenta como algo eficaz” (8/4); “Se o vírus 
pegar em mim, não vou sentir quase nada. Fui atleta e 
levei facada” (30/3); “O vírus tá aí, vamos ter de enfrentá-
-lo, mas enfrentar como homem, pô, não como moleque” 
(29/3); “Alguns vão morrer? Vão, ué, lamento. É a vida. 
Você não pode parar uma fábrica de automóveis porque 
há mortes nas estradas todos os anos”. 27/3; “Não estou 
acreditando nesses números de São Paulo, até pelas me-
didas que ele (o governador João Doria) tomou” (27/3); 
“Sabe quando esse remédio (hidroxicloroquina) começou 
a ser produzido no Brasil? Ele começou a ser usado no 
Brasil quando eu nasci, em 1955. Medicado corretamen-
te, não tem efeito colateral” (26/3); “O povo foi enganado 
esse tempo todo sobre o vírus” (26/3); “O pânico é uma 
doença e isso foi massificado quase que no mundo todo 
e no Brasil não foi diferente” (26/3); “O brasileiro tem de 
ser estudado, não pega nada. O cara pula em esgoto, 
sai, mergulha e não acontece nada.” (26/3); “São raros 
os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos” 
(24/3); “Não podemos nos comparar com a Itália. (…) 
Esse clima não pode vir para cá porque causa certa ago-
nia e um estado de preocupação enorme. Uma pessoa 
estressada perde imunidade” (22/3); “De forma alguma 
usarei do momento para fazer demagogia” (21/3); “De-
pois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me 
derrubar, tá ok?” (20/3); “Tem certos governadores que 
estão tomando medidas extremas. Tem um governo de 
Estado que só faltou declarar independência do mesmo” 
(20/3); “Não se surpreenda se você me ver (sic) no metrô 
lotado em São Paulo, numa barcaça no Rio. É um risco 
que um chefe de Estado deve correr. Tenho muito orgu-
lho disso” (18/3); “O que está errado é a histeria, como 
se fosse o fim do mundo. Uma nação como o Brasil só 

10  BRASIL. Decreto Federal nº 10344, de 11 de maio de 2020. Altera o Decreto nº 10.282, de 20 
de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir 
os serviços públicos e as atividades essenciais. Decreto Nº 10.344, de 8 de Maio de 2020. 
Brasília – DF.
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estará livre quando certo número de pessoas for infecta-
do e criar anticorpos” (17/3); “Tem locais, alguns países 
que já tem saques acontecendo. Isso pode vir para o Bra-
sil. Pode ter um aproveitamento político em cima disso” 
(17/3); “Eu não vou viver preso no Palácio da Alvorada 
com problemas grandes para serem resolvidos no Brasil” 
(16/3); “Muito do que falam é fantasia, isso não é crise” 
(10/3) (BRASÍLIA, 2020)
 

Esse quadro ficou ainda mais grave com a demissão do ministro 
da saúde, Luiz Henrique Mandetta11 no dia 16 de abril do ano de 2020 e 
a sucessiva troca de nomes na pasta, assim como a repercussão negati-
va que tais atitudes tomaram no âmbito mundial, conforme acompanha-
mento feito pela imprensa12 brasileira. Tais declarações não só causaram 
péssima repercussão nacional e internacional, como levaram milhares 
de pessoas pelo Brasil a não quererem obedecer ao isolamento imposto 
por estados e municípios, se expondo ao risco de contaminação e morte. 

 Isso se torna perceptível quando em mais um episódio o presi-
dente desacreditou o presidente da Organização Mundial de Saúde – 
OMS13 pelo fato de o mesmo não ser médico, sendo que ele possui dou-
torado em saúde comunitária, e somado a isto suas ações cotidianas 
ocorreram em total desconformidade com os preceitos estabelecidos a 
nível mundial, chegando-se ao cumulo de prescrever medicações sem 
eficácia clínica comprovada em detrimento da vacinação da população. 

 Analisando esses comportamentos em face da crise vivencia-
da pelo mundo, fica a pergunta: qual o valor da vida que está sendo 
legitimado pelo governo e pelo grande capital econômico14? A partir do 
momento que se colocam pessoas para trabalhar e correrem o risco 
de se contaminarem, contaminarem outros e até morrerem, caso a 
doença assuma sua forma mais grave, tudo em nome da produção de 
capital, chega-se à conclusão de que a vida humana está reduzida a 
nada, está nua15. Segundo o autor:
11 Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/demissao-de-mandetta-gera-repercussao-ne-

gativa-da-imprensa-negativa/ . Acesso em: 30 abr. 2020. 
12 Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/mundo-cat/bolsonaro-vira-motivo-de-

-chacota-da-midia-mundial-por-negar-o-coronavirus/ . Acesso em: 30 abr. 2020.
13 Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/27/paises-que-

-seguiram-recomendacoes-de-combate-a-covid-19-estao-em-situacao-melhor-diz-diretor-da-
-oms.ghtml . Acesso em: 30 abr. 2020.

14 Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/proteger-pessoas-e-a-economia-o-desafio-
-dos-paises-frente-ao-coronavirus/ . Acesso em: 12 maio 2020.

15  Se nossa hipótese está correta, a sacralidade é, sobretudo, a forma originária da implicação 
da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma homo sacer nomeia algo como a relação 
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Se é verdadeiro que a figura que o nosso tempo nos pro-
põe é aquela de uma vida insacrificável, que, todavia, tor-
nou-se matável em uma proporção inaudita, então a vida 
nua do homo sacer nos diz respeito de modo particular. A 
sacralidade é uma linha de fuga ainda presente na políti-
ca contemporânea, que, como tal, desloca-se em direção 
a zonas cada vez mais vastas e obscuras, até coincidir 
com a própria vida biológica dos cidadãos. Se hoje não 
existe mais uma figura predeterminável do homem sacro, 
é, talvez, porque somos todos virtualmente homines sa-
cri. (AGAMBEN, 2007, P. 121)

E assim, um conceito de teoria política, com uma origem histó-
rica que remonta a antiguidade clássica, ajuda a entender um quadro 
social da contemporaneidade, qual seja a banalidade da vida frente 
aos interesses do grande capital econômico, sendo o poder soberano 
brasileiro o instrumento criador da vida nua16 nessa Pandemia. 

Considerações	Finais

Chegando ao fim deste trabalho, temos aqui algumas conside-
rações a fazer sobre esta adaptação do conceito de homo sacer17 para 
a realidade brasileira, no contexto da Pandemia do novo coronavírus. 
É verdade que a União, através do presidente da república colaborou 
sistematicamente para a ineficiência do combate a COVID-19 no país, 
todavia, a maioria dos governadores e prefeitos maximizaram esfor-
ços no sentido de conter e combater essa doença.

Sendo verdade que o poder soberano produz a vida nua, te-
mos aqui uma situação de insurreição de parte do poder soberano 
que constitui a República Federativa do Brasil, por parte de prefeitos e 

“política” originária, ou seja, a vida enquanto, na exclusão inclusiva, serve como referente à 
decisão soberana. Sacra a vida é apenas na medida em que está presa à exceção sobera-
na... [...]. Sacer esto não é uma formula de maldição religiosa, que sanciona o caráter unbei-
mlich, isto é, simultaneamente augusto e abjeto, de algo: ela é, ao contrário, a formulação 
política original da imposição do vínculo soberano. (AGAMBEN, 2007, P. 92 e 93)

16  Esta vida nua, vida em permanente exposição à violência soberana, é, no fundo, uma vida 
abandonada, que se encontra na relação de bando. A palavra bando registra uma ambiguida-
de semântica: “in bando, a bandono significam originalmente em italiano „à mercê de...‟quan-
to a seu talante, livremente‟” (AGAMBEN, 2010, p.110). Esta incerteza semântica revelada 
quanto a algo ou alguém que está à mercê (ao arbítrio de alguém) e, ao mesmo tempo, se 
encontra livremente (ao próprio arbítrio), demonstra como vida nua se encontra em uma zona 
cinzenta entre zoé e bíos. (MARTINS, 2016, P. 26)

17  A vida nua não é, portanto, um fato natural, mas um produto de um ato jurídicopolítico. O 
clássico exemplo do portador da vida nua empresta nome ao projeto filosófico de Agamben: 
o homo sacer. (MARTINS, 2016, P.30)
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governadores, algo que pode ensejar a produção de um estado de ex-
ceção legitimado, ou seja, efetivo, já que temos previsão legal para a 
implementação do estado sítio. Tal medida pode ocorrer em uma ten-
tativa de se encontrar o equilíbrio da administração pública nacional, 
completando assim a vontade soberana, representante pragmática do 
capital econômico, conforme se verifica. 

Como é tratado pelo autor, na modernidade, mesmo nos países 
ditos democráticos, podemos ver medidas de estado de exceção e 
mesmo de totalitarismo18, como se observa no desenrolar dos fatos na 
política nacional, algo que coloca em perigo nossa jovem democracia, 
forçando assim a uma revisão de valores no seio da sociedade nacio-
nal, já que a defesa da vida é um dos pilares ideológicos do Estado 
brasileiro, ou pelo menos deveria ser. 

Em uma análise, Lucas Moraes Martins sintetiza a seguinte 
consideração sobre o Estado de Exceção:

O estado de exceção, enquanto fundamento oculto do 
direito e da política moderna, utilizado crescentemente 
como técnica de governo nos dias atuais (AGAMBEN, 
2011, p.64; AGAMBEN, 2014, p.3), é o espaço que possi-
bilita regular cesuras jurídico-políticas precisas, separan-
do e articulando a humanidade e a animalidade, criando 
a vida nua. A decisão soberana decide sobre (über) a 
exceção (SCHMITT, 2004, p.13), mas também decidirá, 
enfim, sobre o valor e o desvalor da vida.  (MARTINS, 
2016, P.38)
 

A partir dessa nova conjuntura mundial e nacional, se faz ne-
cessário repensar a sociedade contemporânea, desde os modos de 
produção, o agir político e a própria convivência social, tendo como 
foco a valorização da vida humana. Se a vida é um direito humano por 
excelência, é preciso que isso não seja uma mera utopia ou um artigo 
de um diploma legal, mas uma atitude coletiva conjunta, na construção 
de uma sociedade melhor. 

18  O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do 
estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos ad-
versários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, 
pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado 
de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tor-
nou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados 
democráticos. (AGAMBEN, 2004, P. 13)
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RESUMO
A pandemia originada da COVID-19, virus mutagenico que causou a 
morte de milhoes de pessoas no mundo, trouxe para o direito brasi-
leiro inumeros desafios, mais ainda em relação ao direito do trabalho, 
que foi compelido a se adequar ao “novo normal” onde a jornada de 
trabalho foi reduzida ou até mesmo suprimida, gerando, consequen-
temente uma diminuição salários e afetando a economia, ocasionan-
do por consequente mais desemprego. A compreensão de como o 
direito do trabalho foi impactado durante esse período e o quanto de 
mudanças ocorreram nas relaçoes de emprego são os principais ob-
jetivos desse estudo. A pesquisa se deu de forma bibliográfica com 
abordagem qualitativa principalmente com relação a doutrina e as leis 
e decretos sancionados no período.
Palavras-Chave: COVID-19; Direito do trabalho; Auxílio Emergencial.

ABSTRACT 
The pandemic originated from COVID-19, a mutagenic virus that cau-
sed the death of millions of people in the world, brought many chal-
lenges to Brazilian law, more so in relation to labor law, which was 
compelled to adapt to the “new normal” where the working day was 
reduced or even suppressed, generating, consequently, a decrease in 
salaries and affecting the economy, consequently causing more unem-
ployment. Understanding how labor law was impacted during this pe-
riod and how much changes occurred in employment relationships are 
the main objectives of this study. The research is bibliographic, with a 
qualitative approach, especially with regard to doctrine and the laws 
and decrees enacted during the period.
Keywords: COVID-19; Labor law; Emergency Aid.

1. Introdução 

O mundo como um todo teve seu padrão social modificado, 
isso também ocorreu no âmbito política e economicamente, tudo isso 
em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. Todos os seto-
res de atividade econômica sofreram com os impactos das mudanças 
advindas por este novo cenário, e assim o mundo do trabalho foi onde 
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se exigiu uma maior adaptação a esta ‘nova rotina’ que foi imposta de 
forma abrupta. Neste contexto, destaca-se o antagonismo direito ver-
sus dever entre os empregadores e os trabalhadores, estes, duas par-
tes distintas da relação com obrigações e direitos diferentes, porém, 
ambas tiveram suas necessidades destacadas durante o período pan-
dêmico, momento em que os trabalhadores necessitavam trabalhar e 
receber seu salário para sobreviverem, e em contrapartida, os empre-
gadores necessitavam cortar gastos para minimizar seus prejuízos.

No início da pandemia do COVID-19, existindo pouco conhe-
cimento científico sobre os meios de contenção do vírus, vários insti-
tutos jurídicos não foram seguidos, de modo que apenas não tiveram 
sua aplicação na realidade fática, o que ocasionou prejuízo aos tra-
balhadores, pois em muitos casos, os trabalhadores tiveram os seus 
direitos cerceados. 

É valido salientar, que a o confinamento e a proibição de cir-
culação de pessoas foi uma situação excepcional, instituída a fim de 
inibir ou ao menos de proliferar a contaminação em massa gerada 
pela COVID-19, razão pela qual os empregadores, com receio dos 
altos custos de manutenção das empresas, realizaram a demissão de 
parte de seus funcionários, com o intuito de salvaguardar a existên-
cia posterior da empresa. Diante disso por surgir a seguinte reflexão: 
Quais os principais impactos causados no Direito do Trabalho durante 
a Pandemia da COVID-19? 

Destaca-se a importância de estudos na respectiva temática, 
não apenas para a dimensão da sociedade em geral, mas, também, 
para à academia, as ciências sociais e o mundo do trabalho, haja vista 
que, apesar da pouca repercussão sobre os direitos trabalhista e da 
função social do trabalho a prática das demissões se deu em gran-
de número, o que gerou abalos aos trabalhadores, de modo que um 
estudo aprofundado sobre os principais impactos causados na seara 
trabalhista se faz necessário.

2. Metodologia

Em relação a metodologia utilizada na pesquisa, essa teve o in-
tuito contribuir para alcançar os objetivos proposto, bem como resolver 
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a solução da pergunta norteadora, sendo assim, a metodologia usada 
do estudo fora uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa.

Usando coletas de dados e buscando verificar as ideias trazi-
das pelos autores e confrontá-las com os objetivos e a problemática 
do estudo, discutindo as repercussões jurídicas da pandemia.

De acordo com Lakatos e Marconi (2010), os métodos de pesqui-
sa utilizado para o presente estudo sugere que o pesquisador se associe, 
diretamente, com o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto, inclusive as conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por algumas formas, querem publicadas, quer gravadas.

A partir do contato direto do pesquisador com o tema que ele 
está pesquisando, torna a explanação do conteúdo em seu trabalho 
muito mais cristalina, haja vista que as informações colhidas foram 
retiradas diretamente das fontes que já tinham noção daquele deter-
minado assunto, dessa forma o acadêmico tem mais possibilidade de 
ministrar aquele determinado conteúdo com mais propriedade.

Com as pesquisas bibliográficas, foi possível explicitar os fins 
que o presente trabalho visava, isto é, tornou possível a observação 
dos impactos no Direito do Trabalho com o surgimento da pandemia.

Ainda sobre a pesquisa bibliográfica, é notória sua relevância 
para enriquecer a pesquisa do autor como mencionado acima, e sobre 
tal pensamento, Fonseca (2002, p. 32) aduz que:

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-
ficos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 
ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procu-
rando referências teóricas publicadas com o objetivo de 
recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 
problema a respeito do qual se procura a resposta.

Assim, percebe-se que utilizando o método de pesquisa biblio-
gráfica é possível tornar o trabalho mais rico de informações, pois as 
argumentações do autor da pesquisa serão consubstanciadas nas 
ideias, pesquisas e projetos já realizados por outros autores, fomen-
tando assim o resultado que o autor inicialmente pretendia chegar.
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Para o estudo bibliográfico foram utilizados artigos científicos, e 
legislação jurídica brasileira, também foi usada a mais recente doutrina, 
assim a pesquisa foi restrita, pois os materiais selecionados para pesqui-
sados foram somente aqueles que tratassem dos impactos da pandemia 
no Direito do Trabalho e aqueles que tivesse objetivos semelhantes.

3. Resultados e Discussão 

3.1 A lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e as medidas de en-
frentamento ao covid-19

Com o surgimento da COVID-19 e sua transmissão entre hu-
manos e a proliferação da mesma em terras brasileiras, o governo 
federal editou a Lei nº 13.979, que “Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. 
A referida lei impunha isolamento, quarentena, requisição de bens e 
outras coisas, porém em nenhuma ocasião existiu menção a possibili-
dade de decretação de toque de recolher ou de lockdown.

É valido salientar que a implementação de toque de recolher 
por ente estadual ou municipal é claramente inconstitucional, haja vis-
ta a prerrogativa ser exclusiva da presidência da república, conforme 
art. 137 da CF.

Lima (2022) em seu artigo que trata da inconstitucionalidade do 
toque de recolher estadual e municipal, menciona que: 

A decretação de toque de recolher contraria o texto 
constitucional, que assegura a liberdade de locomoção 
no território nacional em tempos de paz. Ademais, a lei 
em questão prevê a possibilidade de os entes federados 
restringirem esse direito, mas nada fala sobre possíveis 
restrições intramunicipais. Não se pode esquecer que 
todo o ordenamento jurídico infraconstitucional deve ser 
interpretado de acordo com o texto da Constituição Fe-
deral/88, respeitando os princípios e os direitos funda-
mentais.
Nesta senda, entende-se que o toque de recolher só pode 
ser aplicado quando se enquadrar nas hipóteses cabíveis 
do art. 137, I da CF de 88, durante a decretação do Esta-
do de Sítio pelo Presidente da República com a chancela 
do Congresso Nacional, o qual possui, inclusive, a com-
petência exclusiva para autorizar o Estado de Sítio.
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Em sendo assim, compreende-se que os governadores e 
prefeitos além de ultrapassarem suas atribuições, estão 
atingindo e usurpando a competência do Presidente da 
República e do Congresso Nacional ao limitarem o direito 
de ir e vir da população, por meios infraconstitucionais 
ao produzir decretos inconstitucionais para a contenção 
da propagação do coronavírus. A utilização de toque de 
recolher de maneira indiscriminada é um claro retorno 
ao autoritarismo estatal, algo que vinha sendo deixado 
para trás e deve continuar lá. A criação de um regime de 
exceção que não possui possibilidade de aplicação cons-
titucional é uma clara ocorrência de um confronto com a 
lei maior.

3.2 Principais impactos da pandemia no direito do trabalho

Ao ponderar sobre os principais impactos causados no Direito 
do Trabalho e nas relações de emprego durante a Pandemia da CO-
VID-19 iremos limitar a análise ao aviso prévio e ao teletrabalho.

Como mencionado acima, com a decretação de pandemia, 
ocorreu um declínio financeiro no que tange ao modo de vida de toda 
população mundial, tendo que em vista que os impactos e prejuízos se 
alastraram, não importando o tipo de isolamento seguido pelos países. 

No Brasil o isolamento implementado foi o horizontal, que con-
sistiu em manter o maior número de pessoas dentro de suas residên-
cias, não importando se apresentam ou não fatores de risco para a 
doença, haja vista que o intuito maior era apenas de evitar a dissemi-
nação e circulação do vírus da COVID-19.

No caso concreto, poderia ter sido aplicado outro tipo de isola-
mento, que é nomeado como vertical, sendo este, consistente em que 
apenas os grupos de risco deveriam permanecer em suas residências, 
a exemplo dos idosos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos e outros 
que possuíssem alguma comorbidade. 

Em vias gerais, em todo o mundo, foi aplicada o isolamento ho-
rizontal e com isso a economia foi profundamente afetada, visto que, 
em determinadas atividades não é possível o surgimento de novos 
modos de trabalhar e de produzir. Com isso ocorreu a redução dos 
padrões de consumo e por consequente um empobrecimento e entra-
vamento à economia. 

Em 1º de abril de 2020, foi publicada a Medida Provisória nº 
936, que instituiu o PEMER - Programa Emergencial de Manutenção 
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do Emprego e da Renda, que dispôs sobre as medidas trabalhistas 
complementares, a exemplo da possibilidade de redução dos salários 
dos empregados com igual redução da jornada e também a suspen-
são de contratos de trabalho por período determinado. Os principais 
alvos dessa legislação seria a viabilização da atividade econômica 
diante da diminuição das atividades e a redução do impacto social do 
estado de calamidade pública e de emergência.  

Entretanto na realidade prática, diversas empresas não tiveram 
como readequar o seu funcionamento e acabaram demitindo os seus 
trabalhadores.

3.3 Aviso prévio na pandemia 

Por definição o aviso prévio é um prazo temporal, que ocorre 
entre a denúncia contratual e o término do contrato. A origem desse 
instituto jurídico remonta a época da idade média, onde nas corpora-
ções de ofício os companheiros forneciam previamente ao mestre um 
aviso prévio de que se afastariam do trabalho, porém o direito ao aviso 
prévio não era mútuo, já que o mestre poderia demitir o companheiro 
sem qualquer tipo de aviso. 

No Brasil, a primeira menção a esse instituto se deu no código 
comercial de 1850, onde na regência dos contratos entre preponentes 
e prepostos era previsto o aviso prévio de um mês. 

Após isso o código civil de 1916 também previu ordenamentos no 
mesmo sentido, mas o sistema normativo jurídico pioneiro na concessão 
de aviso prévio no país foi o decreto nº 16.107/23 que normatizou o aviso 
em contratos de tempo determinado, essas regulações perduraram até 
a criação da CLT que rege o aviso prévio do art. 487 ao art. 491, ainda 
sendo disposto constitucionalmente na Carta Magna de 1988. 

Cassar (2015) cita que:

Este prazo é igual tanto para o empregado quanto para 
o empregador. Aquele, para que possa ter tempo para 
procurar nova colocação no mercado, novo emprego e, 
este, para que possa procurar um substituto para a vaga. 
Por se tratar de direito previsto em lei, o aviso prévio é 
irrenunciável pelo empregado, salvo quando este com-
provadamente conseguiu novo emprego (Súmula nº 276 
do TST).
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A simples concessão do aviso prévio à outra parte faz 
presumir que a dispensa se deu sem justa causa, pois 
este é um instituto devido apenas nas terminações sem 
justa causa dos contratos indeterminados O aviso prévio 
é devido à parte inocente, tanto pelo empregador quando 
despedir o empregado, quanto pelo empregado quando 
pedir demissão. Pode ser trabalhado pelo empregado 
ou indenizado, quando será pago em pecúnia no termo 
de rescisão, como já estudamos acima. Não existe avi-
so prévio “cumprido em casa”, devendo ser considerado 
este fato como aviso indenizado, conforme a Orientação 
Jurisprudencial nº 14 da SDI-I do TST.

Com a decretação da pandemia, surgiu a necessidade de mu-
danças de regras na legislação trabalhista, já que os setores da eco-
nomia se encontravam extremamente fragilizados.

A título ilustrativo, segundo dados do novo Caged, nos meses 
de março abril e maio de 2020, ocorreu a redução de 1 milhão e 487 
mil empregos formais.

Uma das medidas que tiver por meta sanar essa problemática 
foi a lei nº 14.020/2020, que criou o Benefício Emergencial de Pre-
servação do Emprego e da Renda, que tinha por principal objetivo, a 
assistência dos empregados que tiveram seus contratos de trabalhos 
suspensos ou suas jornadas reduzidas por conta da pandemia, obje-
tivando assim ajudar os empregadores, realizando uma complemen-
tação de salário para o empregado, enquanto o período de Estado de 
Calamidade Pública estivesse vigendo.

Assim, a citada lei teve um aspecto valoroso e até mesmo sal-
vador para os empregados que estavam passando pela etapa de aviso 
prévio, já que o art. 23 daquela legislação, previa um benefício para 
esses empregados, citando que o empregador e empregado poderiam, 
em comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso prévio em curso.

O mesmo artigo ratifica que em caso de cancelamento do aviso 
prévio, as partes poderiam adotar as medidas do Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da Renda, ou seja, de acordo com o 
artigo 23 da referida lei, caso as partes decidissem pelo cancelamen-
to do aviso prévio, o contrato de trabalho retornaria a ser por tempo 
indeterminado, retornando assim à sua vigência normal, cabendo ao 
empregador realizar a adesão àquele programa emergencial e fican-
do incumbido de realizar a entrega de documentação em tempo hábil 
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para a regularização trabalhador no programa, fazendo com que o 
empregado recebesse compensação financeira.

Em um período em que o desemprego cresceu exponencial-
mente, a possibilidade de cancelar o aviso prévio garantiu ao trabalha-
dor uma sobrevida em sua relação de emprego e uma nova chance de 
se estruturar economicamente ativo.

3.3 Teletrabalho

Antes de adentrar especificamente ao tema, insta salientar que 
teletrabalho é diferente do home office, haja vista que o teletrabalho se 
caracteriza por um trabalho à distância, ou seja, que não é realizado 
na sede da empresa e que também inexiste um controle da jornada de 
trabalho. No que tange ao home office, ele ocorre quando o trabalho é 
feito remotamente de forma eventual.

A reforma trabalhista de 2017 foi quem trouxe a normatização do 
teletrabalho a exemplo do disposto nos art. 62, III e 611-A, VIII da CLT.

Como citado anteriormente, a medida provisória 927/2020, pre-
conizou no seu art. 3º que, para enfrentamento dos efeitos econômicos 
decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação 
do emprego e da renda, poderiam ser adotadas pelos empregadores, 
dentre outras ações, a modalidade do teletrabalho.

O art. 4º da citada medida provisória, cita que:

Artigo 4º. Durante o estado de calamidade pública a que 
se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, al-
terar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, 
o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e 
determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, 
independentemente da existência de acordos individuais 
ou coletivos, dispensado o registro prévio no contrato in-
dividual de trabalho.

Assim, de análise do citado artigo, observa-se que os termos 
de aplicação da medida provisória, ocorrem apenas em quando estiver 
instalado o estado de calamidade pública. Assim, durante tal período, 
o empregador poderia determinar a alteração do regime de trabalho 
do presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho à distância ou até mesmo determinar o retorno ao regime de 
trabalho presencial.
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A medida provisória também determinou que a responsabilida-
de pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equi-
pamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à 
prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao 
reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em 
contrato escrito e que o empregador poderá fornecer os equipamentos 
em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que 
não caracterizarão verba de natureza salarial.

Insta salientar que a MP nº927/20 não tratou das precauções 
que o empregado deve tomar para evitar doenças e acidentes de tra-
balho, e que segundos dados do INSS, em 2020 ocorreu um aumento 
de 26% na concessão de auxílio-doença, sendo que boa parte decor-
reu de condições estressantes de teletrabalho.

4.	Considerações	Finais

A pandemia da COVID-19 exigiu de todos um esforço hercúleo 
para que ocorrer a diminuição do contágio e a disseminação do vírus 
da COVID-19 e seguindo esse preceito, a união teve que adotar medi-
das a fim de salvaguardar a economia do país, de preservar empregos 
e fornecer subsídios para aqueles que se encontrassem em uma situ-
ação de vulnerabilidade maior.

Diante desse momento sui generis, o direito do trabalho foi mo-
dificado por meio de decretos e leis, gerando uma rápida atualização 
da legislação em face da nova realidade social.

O aviso prévio teve suas hipóteses de cabimentos alteradas 
para que o número de demissões não explodisse no período pandê-
mico e o teletrabalho teve uma aplicação mais efetiva e tudo isso im-
pactou positivamente a economia do país.

Assim, é certo que muito mais poderia ter sido feito para conter 
a doença e alavancar a economia, mas as mudanças realizadas trou-
xeram uma espécie de alento para o trabalhador e uma perspectiva 
de melhora no futuro. 

Os próximos estudos analisando a legislação e todas as alte-
rações sociais que ocorreram durante a pandemia terão maior capa-
cidade de elucidar o benefício ou prejuízo da legislação que surgiu na 
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pandemia, mas para o presente momento, as realizações as conclu-
sões desse estudo foram satisfatórias.
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RESUMO
Esse artigo buscou identificar os impactos da pandemia, no seu perío-
do inicial, quando apenas os serviços essenciais foram mantidos, na 
saúde mental de vendedores autônomos de uma cidade no interior de 
Alagoas, através de um estudo descritivo de caráter qualitativo, cons-
tituído da aplicação do TCLE e de um questionário on-line para coleta 
de dados e identificação dos impactos na saúde mental desses indi-
víduos. Foi constatado que a pandemia não trouxe apenas impactos 
negativos, como o medo e níveis de estresse elevados, mas também 
impactos positivos, como o estreitamento dos laços familiares. 
Palavras- chave: Pandemia; Saúde mental; Vendedores autônomos. 

ABASTRACT
This article sought to identify the impacts of the pandemic, in its initial 
period, when the essential ones were, in the mental health of autono-
mous salespeople in a city, only a descriptive qualitative study, repre-
sented by the characteristic of the informed consent and health of an 
online service. line to collect and identify the mental health impacts of 
this data. It was found that the pandemic not only brought fair impacts, 
such as fear and high levels of stress, but also positive impacts such 
as the strengthening of family ties.
Keywords: Pandemic; Mental Health; Self-employed Sellers
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Introdução

As cidades interioranas de Alagoas em sua grande maioria não 
dispõem de muitas fontes de renda, sendo assim, muitos indivíduos 
procuram meios alternativos para sobreviverem. Levando em conside-
ração o não desenvolvimento dessas cidades e a falta de alfabetiza-
ção de muitos moradores, o índice de desemprego aumenta, essa é a 
realidade de muitos cidadãos alagoanos. (BRASIL, 2017)

Diante do desemprego, muitos brasileiros veem no trabalho in-
formal um meio alternativo para continuarem sobrevivendo. Os traba-
lhadores informais são, geralmente, feirantes, atacadistas ou vende-
dores ambulantes. Esses, em sua maioria, possuem nível educacional 
básico ou não tiveram oportunidades de ter um ensino digno, que os 
qualificassem de acordo com as exigências do mercado de trabalho, 
entre elas, saber ler e escrever fluentemente, ter boa comunicação, 
possuir formação em cursos de qualificação na área que deseja traba-
lhar, entre outras características. (SANTOS; MESQUITA, 2016)

  Dentre os trabalhadores informais, os vendedores autônomos 
costumam vender e/ou produzir diversos tipos de produtos, como ar-
tigos importados, confecções, roupas, bolsas, quinquilharias, acessó-
rios de celulares, relógios, cigarros e produtos eletrônicos. Também 
vendem produtos alimentícios, como doces, salgados, verduras, água, 
etc., e tem que fidelizar os clientes para conseguirem uma boa renda 
mensal para não saírem da informalidade, pagar suas dívidas e sus-
tentar suas famílias (SANTOS; MESQUITA, 2016).

No entanto, com o surgimento da pandemia de COVID-19, os 
trabalhadores informais se viram em uma situação delicada, inicialmen-
te, apenas os serviços essenciais foram mantidos, como supermerca-
dos, farmácias e serviços de saúde. Além disso, ter contato com outras 
pessoas se tornou algo bastante assustador levando em consideração 
a ameaça do vírus e os altos índices de infecção e mortalidade. 

Com a instalação da pandemia de COVID-19 anunciada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, muitas medidas de 
segurança foram adotadas para refrear o vírus e seus impactos, algu-
mas dessas medidas recomendavam o uso de máscaras, o isolamen-
to social e o fechamento dos serviços considerados não essenciais.
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Com toda essa situação instalada, os trabalhadores informais, 
sobretudo os vendedores autônomos, acabaram sendo prejudicados, 
primeiro pelo fato de não poderem mais vender inicialmente, em se-
gundo lugar, essa paralisação das vendas acabou gerando consequ-
ências, como o acúmulo de dívidas para pagar, como se já não bastas-
se as preocupações com as ondas de COVID-19, esses trabalhadores 
tiveram de se preocupar em como poderiam sobreviver a partir dali.

Se o vendedor ambulante não vende o esperado, isso acaba 
gerando um desapontamento e um certo sofrimento psíquico, vários 
desses indivíduos mantém suas famílias através da informalidade do 
trabalho, desta forma a saúde mental desses trabalhadores acabam 
sendo prejudicadas quando os objetivos não são alcançados, pois, são 
indivíduos que fazem planos, que compram, que sonham, e, quando 
não há o cumprimento das metas estabelecidas, muitos se sentem de-
sestimulados, porém, não veem outra opção além de permanecerem 
ali. (PINTOR, 2010).  

Estudar a saúde mental desses indivíduos é essencial para se 
entender suas necessidades e possibilitar dar voz à esses trabalhado-
res que no contexto pandêmico acabaram sendo invisibilizados pelo 
Estado no que diz respeito à elaboração de políticas públicas que os 
auxiliassem de alguma forma. Esse artigo buscou identificar os impac-
tos da pandemia no seu período inicial, quando apenas os serviços es-
senciais foram mantidos, na saúde mental de vendedores autônomos 
de uma cidade no interior de Alagoas.

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo de caráter qualitativo desen-
volvido diretamente com vendedores autônomos de uma cidade do 
interior de Alagoas. Como critérios de inclusão foram utilizados, ser 
vendedor autônomo no período pandêmico, ter aceitado participar da 
pesquisa como voluntário e assinado o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão, foi utilizado a não 
inserção de profissionais que não atendam aos critérios de inclusão.

O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira, foi feito um 
contato com os vendedores autônomos, em seguida, foi identificado 
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quais deles atuaram na informalidade na primeira onda de COVID-19 
onde houve o fechamento dos serviços considerados não essenciais 
no Estado de Alagoas.

Após a identificação, a segunda etapa foi constituída da apli-
cação do TCLE e de um questionário on-line para coleta de dados e 
identificação dos impactos na saúde mental desses indivíduos confor-
me mostrado no quadro 1.

Na apresentação dos resultados, os participantes foram codifi-
cados por siglas constituídas pela letra “V”, de vendedores, seguida por 
um número de 1 a 9 referente à ordem de recebimento das respostas 
desse respectivo sujeito da pesquisa. Além disso, as siglas estão desta-
cadas no corpo texto por meio de negrito. Portanto, a sigla V1 refere-se 
ao primeiro participante que enviou as suas respostas, enquanto V2 
representa o segundo, e assim sucessivamente. Os resultados foram 
analisados qualitativamente através dos relatos dos voluntários.

Quadro I. Instrumento de coleta de dados 
PERFIL PROFISSIONAL:
Idade: _________ Sexo: _________ Escolaridade: _________ Estado Civil: _________
 

DIFICULDADES PROFISSIONAIS ENCONTRADAS DURANTE A PANDEMIA:
1) Qual sua maior dificuldade como vendedor autônomo durante o fechamento dos serviços 

não essenciais no início da pandemia?
 

ASPECTOS REALCIONADOS Á SAÚDE MENTAL:
2) Você notou alguma alteração na sua saúde mental nesse período?
3) Se sim, poderia descrever as alterações?
4) Você passou a receber algum auxílio financeiro por parte do Governo Federal ou do seu 

Estado?
5) Em uma escala de 0 a 10, quanto você avalia os impactos negativos da pandemia na sua 

saúde mental, sendo 0 nenhum é 10 o nível máximo ?
6) Em uma escala de 0 a 10 quanto você avalia os impactos positivos da pandemia na sua 

saúde mental, sendo 0 nenhum e 10 o nível máximo?
Fonte: O autor (2022)

Resultados e discussão

Os resultados obtidos foram divididos em três categorias, a pri-
meira delas diz respeito ao perfil profissional desses indivíduos, em 
seguida serão abordadas e discutidas as dificuldades profissionais 
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enfrentadas durante o contexto pandêmico e por último os aspectos 
relacionados à saúde mental.

Perfil	profissional	

Os participantes da pesquisa possuem entre 18 a 24 anos de 
idade, essa faixa etária mostra o quanto o público jovem tenta buscar 
alternativas para lidar com o desemprego e a carência de oportunida-
des que admitam pessoas sem nenhuma experiência profissional. 

Quanto ao sexo, todos os participantes são do sexo feminino, o 
nível de escolaridade variou entre graduação e pós-graduação, o esta-
do civil de todos os voluntários é solteiro. Medeiros (2017) faz uma im-
portante reflexão sobre a feminização do mercado informal, de acordo 
com ela, em um país tão desigual como o Brasil, as mulheres tentam 
buscar na informalidade meios de construírem seu próprio negócio e 
alavancar suas vidas, uma vez que no trabalho formal elas lidam com 
preconceitos em relação a sua cor, peso, beleza, altura, e todos os 
padrões cobrados da mulher no mercado de trabalho.

O nível de escolaridade dos vendedores autônomos corrobora 
com os dados divulgados pelo IBGE (2017) na Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio Contínua, onde os graduados e graduandos 
estavam sendo inseridos cada vez mais no mercado informal, sendo 
os mais jovens – como no caso dos voluntários – os que mais ingres-
saram nesse tipo de trabalho.

Dificuldades profissionais encontradas durante a pandemia de 
COVID-19

Quando perguntados sobre a maior dificuldade enfrentada como 
vendedores autônomos durante o fechamento dos serviços não essen-
ciais no início da pandemia, os participantes como V1, V2, V3, V3, V5 e 
V6 relataram um forte medo e preocupação em como dar continuidade 
às vendas, pois eles tinham muito receio de serem contaminados pelo 
vírus e como consequência acabarem contaminando outras pessoas de 
suas casas. Sobre isso, Pereira et al. faz uma importante reflexão:

Observa-se que os sintomas psicológicos mais comuns 
foram principalmente, o estresse, medo, pânico, ansie-
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dade, culpa e tristeza que geram sofrimento psíquico e 
podem ocasionar o surgimento de transtornos de pânico, 
transtornos de ansiedade, TEPT e depressão. Logo, es-
tes indivíduos devem receber atenção especial nos cuida-
dos de saúde mental, pois encontram-se em situação de 
vulnerabilidade, no qual esses sintomas e transtornos po-
dem ser aumentados ou estabelecidos através da vivên-
cia do Isolamento Social (PEREIRA et. al., 2020, p. 22)

Por outro lado, participantes como V7, V8, V9 e V10 disseram 
que sua maior dificuldade foi a de conseguir aderir e implementar solu-
ções no serviço de vendas online via redes sociais. Como os serviços 
considerados não essenciais foram fechados no primeiro momento e 
levando em consideração o medo do contágio, esses participantes vi-
ram nas redes sociais uma forma de viabilizar suas vendas, no entanto 
esbarram na falta de preparação para trabalhar através dessas plata-
formas como o Instagram. 

Lindemann et al. (2021) apontam que nos primeiros meses de 
pandemia, muitas pessoas sentiram medo, estresse e preocupação ex-
cessiva com relação ao contágio pelo novo Coronavírus, isso se deu 
principalmente pelo excesso de notícias nos meios de comunicação e 
nas redes sociais. Esse argumento sustentado pelos autores concorda 
com o relato dos participantes da pesquisa em seus medos e preocupa-
ções com o contágio do vírus, esse excesso de notícias, sendo que nem 
todas eram verdadeiras, acabou afastando os possíveis compradores e 
clientes desses trabalhadores informais, como relatou V3.

Por outro lado, Pereira et al. (2020) sustentam que além do 
medo do contágio, o isolamento social – medida adotada para refrear 
a contaminação e o número de mortes – acabou intensificando o nível 
de estresse das pessoas. Se no caso dos vendedores autônomos eles 
já possuíam medo pelo contágio e viviam sob estresse por conta do 
isolamento, somado a isso, como relataram V4 e V7, eles tiveram uma 
preocupação a mais pelo fato de verem suas contas sendo acumula-
das e não poderem fazer nada para pagar. V6 disse ainda que somado 
a tudo isso, o receio de ser contaminado e não ter vagas nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) assolaram seus pensamentos, o que aca-
bava prejudicando a saúde mental dessa população. 
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Aspectos relacionados à saúde mental

A pandemia trouxe consigo impactos importantes não apenas 
na economia, mas sobretudo na saúde mental da população (PE-
REIRA et al., 2020), diante disso, foi perguntado aos participantes da 
pesquisa se eles notaram alguma alteração em sua saúde mental, no 
caso de afirmativo, foi solicitado ainda que eles descrevessem quais 
foram essas alterações. 

Foi constatado que 83% (8) dos voluntários afirmaram sentir 
alterações em sua saúde mental, relatando preocupação com o fa-
turamento e contas a pagar, ganho de peso, estresse, síndrome do 
pânico, insônia, sentimentos de inutilidade, necessidade de encontrar 
outras coisas para fazer, já que as atividades que realizava não pode-
riam ser desenvolvidas por causa do fechamento dos estabelecimen-
tos, e aumento nos níveis de ansiedade. 

Santos et al. (2021) destaca que o público feminino ficou muito 
vulnerável aos impactos psicológicos da pandemia, isso porque além 
de lidarem com as exigências de seu trabalho, muitas mulheres tive-
ram de lidar com o ambiente doméstico, essa junção de atividades 
acabou causando um alto índice de estresse e desajuste emocional. 
Corroborando com o argumento dos autores, todos os voluntários 
participantes dessas pesquisas são do sexo feminino e é perceptível 
identificar esses impactos através dos relatos anteriormente mencio-
nados. Somado a isso, Faro et al. afirmam que:

Dentre os principais estressores durante a pandemia pela 
COVID-19 destacam-se o medo da infecção, o isolamento 
físico, a inadequação das informações, a estigmatização 
e discriminação, as barreiras para vivenciar o luto daque-
les que estão morrendo, além das perdas financeiras. As 
limitações impostas pelo isolamento físico e quarentena 
são indiscutivelmente grande fonte de estresse e impac-
tam a todos, especialmente crianças e idosos. A duração 
mais prolongada está associada a maior impacto na saú-
de mental, especialmente sintomas de estresse pós-trau-
mático, comportamentos evitativos e irritabilidade. Sabe-
-se também que a solidão e redução de interações sociais 
são importantes fatores de risco para transtornos mentais 
como a depressão e ansiedade (FARO et al., 2020, p.54)

Os autores fazem ainda uma importante reflexão sobre como 
as desigualdades acentuaram as dificuldades enfrentadas por cada 
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classe social na pandemia, pois apesar de o vírus ser real e estar 
disponível para todos, nem todos possuíam as mesmas condições 
econômicas para lidar com as adversidades do cotidiano, isso já é um 
agravante potencial no desequilíbrio emocional e psicológico de cada 
pessoa.

Um outro agravante a saúde mental da população foi a falta 
de diretrizes promovidas pelo Estado para que a população pudesse 
seguir de maneira mais confiante e informada, no entanto isso não 
aconteceu no Brasil. Faro (2020) destaca que em países como a Chi-
na onde houve um direcionamento melhor e não houve falhas na co-
municação por parte do Governo, as pessoas não sentiram tantas di-
ficuldades quando comparado com países como o Brasil onde houve 
muita desinformação e várias narrativas. 

Foi solicitado ainda aos participantes da pesquisa que assina-
lassem em uma escala de 0 a 10 os impactos negativos da pande-
mia em sua saúde mental, sendo 0 nenhum e 10 o maior impacto 
negativo possível. As respostas variaram entre 4 (3 voluntários), 6 (1 
voluntário), 8 (1 voluntário) e 10 (4 voluntários). Não há dúvidas que a 
pandemia afetou negativamente a saúde mental desses vendedores 
autônomos, principalmente no que diz respeito às incertezas sobre o 
pagamento das dívidas e da própria vida e sua segurança.

Em uma cartilha divulgada pelo ministério da saúde, há as se-
guintes informações:

O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos 
mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas 
causas. Dentre elas, pode-se destacar a ação direta do 
vírus da Covid-19 no sistema nervoso central, as expe-
riências traumáticas associadas à infeção ou à morte de 
pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na 
rotina devido às medidas de distanciamento social ou pe-
las consequências econômicas, na rotina de trabalho ou 
nas relações afetivas e, por fim, a interrupção de trata-
mento por dificuldades de acesso (BRASIL, 2020).

Como já mencionado anteriormente, há populações que são 
mais vulneráveis que outras, os vendedores autônomos se encaixam 
em uma dessas categorias pelo fato de que no contexto pandêmi-
co sua situação econômica foi grandemente prejudicada por conta do 
novo Coronavírus. 
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Além disso, quando questionados se receberam algum tipo de 
ajuda financeira durante a pandemia por parte do Governo Federal 
ou do seu Estado, 66,7% relataram não receber nenhuma ajuda, en-
quanto 33,3% disseram receber algum tipo de auxílio. Esses dados 
demonstram o quanto esse público foi invisibilizado nesse momento 
de crise tão difícil que afetou todo o planeta.

Foi perguntado ainda utilizando a mesma escala de 0 a 10 se 
eles notaram algum impacto positivo da pandemia em sua saúde men-
tal. As respostas variaram entre 2 (3 voluntários) 4 (2 voluntários) 6 (3 
voluntários) e 10 (2 voluntários). Esses resultados mostram que a pan-
demia não afetou apenas negativamente a saúde mental das pessoas.

Durante o isolamento social muitas pessoas puderam também 
desfrutar de momentos com a família, puderam parar um pouco com 
toda a sua rotina frenética e agitada, além de também perceber me-
lhor suas prioridades e o estilo de vida que estavam levando. Houve 
estreitamento nas relações inter e intrapessoal (SARAIVA; OLIVEIRA; 
MOREJON, 2020).

Os autores ressaltam ainda que essas mudanças e estreita-
mento dos laços funcionam como fatores de proteção contra proble-
mas psicológicos como ansiedade e depressão, no entanto, outras 
atividades também tiveram impactos positivos como a prática de ati-
vidades relaxantes como meditação, atividades físicas no próprio am-
biente familiar e a implementação de horários e uma rotina que aju-
dassem as pessoas a seguir de forma mais resiliente.

Considerações	finais	

Diante do cenário pandêmico no qual os vendedores autôno-
mos tiveram que lidar, a saúde mental foi sem dúvidas um desafio 
importante a ser cuidado e resolvido. Além de se preocupar com sua 
saúde física e mental, tiveram de se preocupar ainda com suas des-
pesas mensais, sem contar na grande maioria dos casos com a ajuda 
financeira por parte do Estado. 

Houve a falta de implementação de políticas públicas que au-
xiliassem esses sujeitos a se manterem na informalidade, somado a 
isso, houve falhas na comunicação por parte do Governo, uma vez 
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que a ciência pregava um caminho, e o Estado seguia por outro lado. 
Além disso, existiram ainda as dificuldades por parte desses profissio-
nais em adaptar seus produtos para a venda nas redes sociais, como 
o Instagram.

No entanto, os impactos não foram apenas negativos, a pande-
mia trouxe impactos positivos na saúde mental dessa população, pois, 
apesar de toda a pressão e nível de estresse elevados, eles puderam 
descansar um pouco mais e praticar atividades as quais estreitaram 
os laços com familiares, amigos e com eles mesmos.

Essa pesquisa não encerra as discussões feitas sobre a saúde 
mental de vendedores autônomos, através dela foi possível perceber 
que é preciso olhar com mais cuidado com essa população, investir 
em políticas públicas que estimulem e capacitam o trabalhador infor-
mal a se desenvolver cada vez mais. Para além disso, é preciso pen-
sar ainda no acesso da população a saúde mental, tendo em vista que 
nem todas as pessoas podem financeiramente arcar com os custos 
de uma psicoterapia, é preciso ainda pensar na democratização da 
saúde mental.

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Economia. Orçamentos	e	finanças.	2017. Di-
sponível em <http://www.fazenda.gov.br/orgaos/secretaria-executiva/
spoa/orcamento-e-financas>. Acesso 07 dez. 2020

______. Ministério da saúde. Saúde mental e a pandemia de COVID-19. 
Biblioteca virtual em Saúde. 2020.

FARO, A. et al. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuida-
do. Estudos de Psicologia (Campinas) [online]. 2020, v. 37e200074. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074>. 
Acesso 5 Março 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. 2016. 
Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panora-
ma>. Acesso 17 dez. 2019 
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacion-
al por Amostragem de Domicílio Contínua,. 2017. Disponível em <https://
cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panorama>. Acesso 17 dez. 2019 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/secretaria-executiva/spoa/orcamento-e-financas
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/secretaria-executiva/spoa/orcamento-e-financas
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/coruripe/panorama


A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 106

LINDEMANN, I. L. et al. Percepção do medo de ser contaminado pelo 
novo coronavírus. Jornal Brasileiro de Psiquiatria [online]. 2021, v.70, 
n.1 [Acessado 26 Março 2022] , pp. 3-11. Disponível em: <https://doi.
org/10.1590/0047-2085000000306>. Acesso 15 dez. 2021

MEDEIROS, B. P.. A Feminização no mercado informal: Inserção pre-
carizada e desigual. III Jornada internacional de políticas públicas. 
2017.

NABUCO, G.; PIRES DE OLIVEIRA, M. H. P.; AFONSO, M. P. D. O 
impacto da pandemia pela COVID-19 na saúde mental: qual é o pa-
pel da Atenção Primária à Saúde?. Revista Brasileira de Medicina 
de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v.15, n.42, p.2532, 2020. 
DOI: 10.5712/rbmfc15(42)2532. Disponível em: https://rbmfc.org.br/
rbmfc/article/view/2532. Acesso em: 2 mar. 2022.

PEREIRA. M.D. et al. A pandemia de COVID-19, o isolamento social, con-
sequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão 
integrativa [Internet]. SciELO Preprints. 2020. Acesso 10 dez. 2021.

PINTOR, Eliana A. S.. Sofrimento mental em vendedores na Grande 
São Paulo: a destituição do ser pela organização do trabalho. Rev. 
bras. saúde ocup., São Paulo, v.35, n.122, p.277-288, Dec. 2010. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0303-76572010000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso 20 
dez.  2020.

SANTOS, Dayse Reis dos; MESQUITA, Alex Andrade. Avaliação 
das condições de trabalho e sofrimento psíquico em camelôs. Rev. 
Psicol. Saúde, Campo Grande, v.8, n.2, p.29-42, dez. 2016. Dis-
ponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S2177-093X2016000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 10 
dez.  2020.

SANTOS, K. O. B. et al. Trabalho, saúde e vulnerabilidade na pan-
demia de COVID-19. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 36, n. 12. 
2020.  Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00178320>. 
ISSN 1678-4464. Acesso 10 dez. 2021.

SARAIVA, Z. I.; OLIVEIRA, N. S. M. N.; MOREJON, C. F. M. Impactos 
das políticas de quarentena da pandemia Covid-19, Sars-Cov-2, sobre 
a CT&I brasileira: prospectando cenários pós-crise epidêmica. Cader-
nos de Prospecção, Salvador, v.13, n.2, Edi

https://doi.org/10.1590/0047-2085000000306
https://doi.org/10.1590/0047-2085000000306
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2532
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2532
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572010000200010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572010000200010&lng=en&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-093X2016000200003&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-093X2016000200003&lng=pt&nrm=iso
https://doi.org/10.1590/0102-311X00178320


A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 107

CAPÍTULO 8

RECONSTRUÇÃO

RECONSTRUCTION

Naiara Leite Barbosa Berno
Pós-graduada em Advocacia Trabalhista (UNISAL);

Graduada em Direito (UNISAL);
Graduada em Ciências Econômicas (PUCCAMP); 

Assistente de Juíza (Tribunal Regional do Trabalho 15 ª 
Região – 11ª Vara do Trabalho de Campinas);
Vice coordenadora do Grupo de Estudos sobre 

Diversidade do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região.
e-mail: naiaraleitebarbosaberno@gmail.com

RESUMO
A teia de relações do Direito do Trabalho foi profundamente impactada 
pelos efeitos sócio-econômicos da Pandemia (Endemia, tecnicamente fa-
lando) de Covid-19. A nova realidade e complexa trama de relações, que 
procuravam se estabilizar pós-Reforma de 2017 sofreu abalo profundo e 
precisa ser revista e reinterpretada. Há o risco de perdermos a viabilidade 
de se aplicar o Direito conforme a finalidade almejada, ferindo princípios 
constitucionais, tratados internacionais e postulados básicos de humani-
dade e ética. O presente artigo provoca reflexão, contextualizada e crítica 
e propõe o engajamento de todos os operadores do Direito para que se 
garanta a dignidade da pessoa humana nesse cenário.
Palavras-chave: Pandemia, dignidade, Direito do Trabalho, Reforma.

ABSTRACT
The complex networks of Labor Law was deeply changed by the Pande-
mic´s socio-economic effects (Endemic´s effect, technically speaking) of 
Covid-19.The new reality and levels of conections  that sought to stabilize 
after the 2017 new labor law suffered a deep  impact and needs to be revie-
wed and reinterpreted. There is a risk of losing the chance of applying the 
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law according to the intended purpose, violating constitutional principles, 
international deals and basic postulates of humanity and ethics. This arti-
cle induces reflection, in a contextualized  and critical way. It suggests the 
engagement of all legal operators to guarantee the dignity in this scenario.
Keywords: Pandemic, dignity, Labor Law, Reform.

1.Pedro penseiro2

 Pedro foi dispensado “por força maior”, em razão da Pande-
mia. Pouco recebeu a título de verbas rescisórias. Além de lutar para 
conseguir a subsistência da família, combatia fatores psicológicos de 
insegurança e pânico em decorrência do Vírus que se alastrava. No 
início, ouvia “fake news” sobre ser uma “gripezinha” e até as espalha-
va, ante todas as dificuldades de cognição e julgamento – resultado 
de uma educação deficiente provida pelo Estado. Passou a acreditar 
na seriedade da situação quando seus vizinhos, de 29 e 32 anos e 
saudáveis, deixaram dois filhos órfãos, encaminhados para adoção.

 A vida tornou-se ainda mais difícil para Pedro, quase insupor-
tável quando, sem meios de arcar com gastos básicos de alimenta-
ção e moradia, tinha que encorajar sua esposa, Maria, a ir trabalhar 
como Doméstica naquele cenário. Maria recorria a transporte público 
lotado, em virtude da redução das linhas durante a situação emergen-
cial. Pedro descobriu que as Domésticas, Motoristas e Cobradores de 
transporte público eram as pessoas que mais faleciam³ em virtude do 
Coronavírus, em razão da precariedade das condições de trabalho.

 Pedro, depois de muitos meses vivendo de “bicos” para vizinhos 
conhecidos (já que o isolamento inviabilizava prestação de trabalho em 
maior escala, ainda que informalmente), teve muita sorte e conseguiu um 
emprego na mesma empresa que trabalhava antes. Mas agora o salário 
era outro. Metade. Insuficiente. Depois de poucos meses, pediu demissão 
e foi trabalhar como entregador por aplicativo. Sem hora para trabalhar, 
sem descanso, sem abrigo da chuva, sem se alimentar e repousando nas 
sombras dos estabelecimentos mais requisitados pelo aplicativo.

 Pedro, hoje, já não tem mais convênio médico, vale-transporte, 
não tem férias, finais de semana para descanso, nem 13º salário. Não 
pode nem pensar em se acidentar.
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Já lhe falta dignidade, falta proteção no trabalho, falta até mes-
mo vontade de viver.

Pedro é fictício, mas ao mesmo tempo é milhões de brasileiros. 
Importante que, antes de tecer qualquer análise sobre o impacto da 
Pandemia de Coronavírus, seja retomado o cenário caótico vivido pela 
população para contextualizar o que aqui se discutirá.

 2.Mudança de rota

A Pandemia, aliada às alterações decorrentes da Lei 
13.467/2017, causou um impacto gigantesco no âmbito trabalhista. 
Sob a justificativa de simplificar e desonerar os empregadores, supos-
tamente deveria fomentar o mercado de trabalho e majorar a renda da 
população. Obviamente não foi o resultado. Conforme dados do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), publicados em dezembro 
de 20214, há 13,5 milhões de desempregados no país. Quase 30% 
não conseguem qualquer recolocação no mercado de trabalho há 
mais de dois anos. Esse mercado, por sua vez, em razão do exorbitan-
te número de desempregados, reduziu o valor médio da remuneração 
– decorrência da balança oferta x demanda. Quanto maior a massa 
de pessoas procurando trabalho, menos se pode oferecer a título de 
remuneração, pois sempre haverá interessados em ocupar os postos, 
por necessidade de sobrevivência. Esse movimento que atingiu Pedro 
é o gatilho para que sejam aprofundadas ainda mais as disparidades 
sociais no nosso país.

Reduzindo-se a renda da população, cada vez mais pessoas se 
aproximam da linha da miserabilidade, perdem direitos fundamentais, 
inerentes à proteção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
e se tornam dependentes de políticas assistencialistas, tão criticadas 
pelo atual movimento histórico. O atual sistema, que prega o mínimo 
de intervencionismo e viés pouco assistencialista, caminha para sua 
implosão.

Majorado o índice de desemprego, reduzidos os direitos traba-
lhistas e a média remuneratória, reduz-se o poder aquisitivo e, conse-
quentemente, o consumo. Esse fator impacta diretamente o setor em-
presarial, pois o abismo social se agrava com a restrição do consumo.
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 Não se olvide dos elevadíssimos níveis de inflação atuais, que 
reduzem ainda mais o poder de compra e apontam para um agrava-
mento da situação econômica do país.  O quadro que se desvenda 
aos nossos olhos é de redução de direitos trabalhistas, achatamen-
to dos valores pagos a trabalhadores do setor privado, desemprego, 
congelamento de salários de servidores públicos e restrição ao crédi-
to (medida destinada a combater os impulsos inflacionários, como se 
fossem resultado de inflação por demanda – o que obviamente não 
se configura, mas é tema para outro artigo). Desponta um cenário de 
altíssimo risco aos pequenos e médios empresários, em especial, que 
dependem do consumo da população em geral para manter a saúde 
da empresa.

 Trabalhadores com direitos, dignidade, estabilidade emocional 
e poder aquisitivo estável para consumir são mais independentes de 
políticas públicas e, portanto, o vetor principal para que se dê continui-
dade a esse tão almejado sistema produtivo.

 Extirpar condições mínimas no âmbito do Trabalho é destruir o 
pilar da autossustentação e verter o sistema para uma implosão. Em 
suma, é uma medida de inteligência não minar direitos dos trabalha-
dores. O movimento oportunista de precarização do Trabalho age com 
vistas a curto prazo, não identifica as consequências prejudiciais para 
a própria saúde econômica, cega à questão de redução de consumo, 
e mesmo social – de segurança, por exemplo.

 A atual situação que se descortina é mais do que suficiente 
para ensejar uma ruptura com a atual tendência de restringir direi-
tos dos trabalhadores. Historicamente um movimento se contrapõe ao 
imediatamente anterior e resgata ideologias e princípios. É necessário 
nos desvencilharmos definitivamente desse pensamento que ensejou 
a Reforma Trabalhista de 2017 e norteia inúmeras inovações legisla-
tivas claramente desviadas da finalidade do legislador original e dos 
valores e princípios constitucionais. A título de exemplo, pode-se citar 
a Lei 14.230/2021 – que nitidamente limita as possibilidades de con-
denação e punibilidade decorrentes de improbidade administrativa.

 Conforme sensível análise elaborada por Marcos Sampaio, em 
seu artigo “O Constitucionalismo Digital e a COVID-19” 5, Sampaio 
(2020), fomos forçados a nos adaptar e digitalizarmos nossa socieda-
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de “5 anos em 15 dias”. Evidente que há necessidade de interrupção 
do movimento ideológico que se desenhava em período pré-Pande-
mia, para que seja feita uma cautelosa revisão e verdadeira reconstru-
ção do nosso ordenamento jurídico. Urge retomar um debate calcado 
em princípios e valores perseguidos pela nossa Constituição, para que 
seja possível frear o impulso da desregulamentação. Em cenário de 
crise social e econômica sem precedentes em nosso país, é vital refle-
xões aprofundadas e a longo prazo para evitar o completo caos.

 Passo a pontuar, a título de exemplo, alguns temas que mere-
cem profunda adequação em vista dos impactos da Pandemia.

2.1 -Teletrabalho

 Em relação ao âmbito do Trabalho, urgem atenção e discussão 
hipóteses antes inexistentes no ordenamento jurídico ou desviadas do 
formato anterior. Somente em relação ao tema teletrabalho, a exceção 
prevista ao controle de jornada do artigo 62, III, CLT ignora peculiari-
dades da realidade do empregado durante o isolamento social. A fina-
lidade do artigo seria excluir o pagamento de horas extraordinárias em 
razão de impossibilidade do controle horário. Para tanto não são fun-
damentos razoáveis o desinteresse, displicência ou comodidade do 
empregador, hipóteses em que o pagamento de horas extraordinárias 
passa a ser exigível. Não se verifica também a situação de pagamento 
de gratificação de, no mínimo, 40% sobre o salário-mínimo, conforme 
determina o inciso II do mesmo artigo, a seguir transcrito:

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste 
capítulo:(Redação dada pela Lei nº 8.966, de 27.12.1994)
I - os empregados que exercem atividade externa incom-
patível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal 
condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social e no registro de empregados (Incluído pela 
Lei nº 8.966, de 27.12.1994)
II - os gerentes, assim considerados os exercentes de 
cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do 
disposto neste artigo, os diretores e chefes de departa-
mento ou filial.(Incluído pela Lei nº 8.966, de 27.12.1994)
III - os empregados em regime de teletrabalho. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 
Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será 
aplicável aos empregados mencionados no inciso II des-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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te artigo, quando o salário do cargo de confiança, com-
preendendo a gratificação de função, se houver, for in-
ferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 
40% (quarenta por cento).(Incluído pela Lei nº 8.966, de 
27.12.1994).

 Evidente que o volume de trabalho e o empenho para se man-
ter produtivo e esquivar-se da massa de trabalhadores dispensados 
favoreceu o incremento da jornada. Outrossim, é de conhecimento co-
mum que os empregadores promovem verificações exaustivas de per-
manência no serviço, como reuniões por vídeo, áudio e mensagens 
internas, o que afasta definitivamente o argumento que justificaria as 
exceções do caput. Ocorrida a subsunção ao item III, cria-se uma ja-
nela de oportunidade que foge à interpretação finalística do artigo.  

 Insta ressaltar também outro ponto de fragilidade do trabalha-
dor subsumido pelo artigo consolidado: os gastos de acesso à rede 
mundial de computadores, energia elétrica, estrutura (mesa, cadeira, 
microfones, câmeras e demais hardwares apropriados). Ao se omi-
tir quanto a proporcionar os meios de trabalho aos empregados, há 
importante redução de custos, que, porém, foram transferidos aos 
trabalhadores. Tratando-se de itens e serviços adquiridos em escala 
individual, maiores são as despesas, visto que compras em volume de 
tais itens e assinatura de serviços para empresas são deveras mais 
econômicos em razão da escala e poder de negociação da empresa.

 O teletrabalhador assumiu gastos e desonerou os empregado-
res de importes consideráveis. Deve ser debatida a criação de auxílio-
-telemático para as iniciativas privada e pública. Nesse aspecto, antes 
que se critique a instituição de um novo benefício, há de se ressaltar 
que a redução de gastos dos empregadores não decorre somente da 
economia em serviços e mobiliários, mas também da cessação do pa-
gamento de vale-transporte, vale-combustível, ajuda de custo, diária, 
eis que o trabalho passou a ser desenvolvido nas próprias residências.

 Em suma, o trabalhador sob o regime de teletrabalho foi seve-
ramente impactado pela Pandemia, tanto financeiramente (despesas 
com serviços, instrumentos de trabalho e supressão de horas extra-
ordinárias), como psicologicamente, dada a dificuldade de lidar com 
a realidade do mercado de trabalho, com inúmeras dispensas, viven-
ciando instabilidade constante.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm#art1
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 Em adição aos elementos supramencionados, é essencial pro-
vocar a discussão acerca da transferência de responsabilidade por 
eclosão ou agravamento de doenças decorrentes do trabalho. Um 
futuro próximo descortina situações em que a exclusão de respon-
sabilidade por culpa exclusiva da vítima será propagada em pratica-
mente todas as ações que versarem sobre doenças ocupacionais de 
teletrabalho. Como manter a necessidade e atenção da empresa para 
fins de ergonomia, segurança e saúde no trabalho? A questão merece 
elocubração dos aplicadores do Direito para que não se extirpe mais 
essa responsabilidade dos empregadores, relegando o trabalhador 
à própria sorte, sem informação e meios adequados para preservar 
sua saúde. É necessário exigir da empresa a continuidade de trei-
namentos, instrução quanto ao posicionamento dos equipamentos e 
corporal, intervalos necessários em trabalho de digitação constante e 
ginástica laboral.

2.2- Negociação Coletiva

 O aspecto da negociação coletiva e a preponderância a ela 
conferida pela Lei 13.467/2017 precisa sopesar as alterações nego-
ciadas e o princípio da vedação ao retrocesso social.

 O artigo Art. 611-A  vaticina:

“A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem 
sobre:

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os 
limites constitucionais;

II - banco de horas anual;

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 
trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que 
trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015 ;

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com 
a condição pessoal do empregado, bem como identifi-
cação dos cargos que se enquadram como funções de 
confiança;

VI - regulamento empresarial;

VII - representante dos trabalhadores no local de traba-
lho;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
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VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho in-
termitente;

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 
percebidas pelo empregado, e remuneração por desem-
penho individual;

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;

XI - troca do dia de feriado;

XII - enquadramento do grau de insalubridade;

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, 
sem licença prévia das autoridades competentes do Mi-
nistério do Trabalho;

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, even-
tualmente concedidos em programas de incentivo;

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.”

 Restringe expressamente a possibilidade de flexibilização so-
bre os temas constantes do art. 611-B.

 Entidades sindicais devem se abster de curvar-se a medidas 
insensíveis do ponto de vista social, com observância do tratamento 
conferido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) aos temas apreciados.

 Bem verdade que o artigo 8º, III, CF/88 confere o poder de am-
pla substituição dos empregados no que tange à defesa de interesses 
individuais e coletivos e que o atual movimento histórico é marcado 
pelo princípio da não-intervenção do Estado, com ideais neoliberais. 
Todavia, a reconstrução do ordenamento jurídico na retomada econô-
mica dependerá de muita sensibilidade para se evitar grave crise de 
cunho social. Os sindicatos têm em suas mãos, portanto, gigantesca 
responsabilidade e precisam atuar com visão social apurada.

 A flexibilização de direitos do Trabalhador, classe mais fragi-
lizada pelos impactos da Pandemia, deve ser revista urgentemente. 
Deplorável, do ponto de vista social e humano, a fundamentação que 
vem sendo difundida, de que os trabalhadores devem considerar re-
nunciar ou retroceder em relação a direitos arduamente conquistados 
às custas de poderem perder algo além e provocar – sim, os trabalha-
dores - o colapso da Economia.

 Atribuído aos Sindicatos o grande peso de lutar, como nunca 
antes, para que não haja maior flexibilização de direitos das classes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611b
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menos favorecidas, é necessária a participação ativa dos trabalhado-
res nas negociações coletivas e articulação nacional para que sejam 
desencorajadas edições de leis prejudiciais à dignidade dos trabalha-
dores.

2.4-Rescisão por acordo

 Inovação da Lei 13.467/2017, a possibilidade de extinção do 
contrato de trabalho nos termos do artigo 484-A representou outra 
afronta aos direitos dos trabalhadores ante o cenário pandêmico.

 O artigo consolidado traz a seguinte previsão:

“O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo en-
tre empregado e empregador, caso em que serão devi-
das as seguintes verbas trabalhistas:

I - por metade:

a) o aviso prévio, se indenizado; e

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990;

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo 
permite a movimentação da conta vinculada do trabalha-
dor no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma 
do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos 
depósitos.

§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista 
no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Progra-
ma de Seguro-Desemprego.”

 Pois bem, trata-se, em realidade, de modalidade rescisória que 
acabou por ser fruto de coerção patronal. Com o intuito de dispensar o 
empregado, as empresas têm chamado o trabalhador para conversar, 
muitas vezes dando a entender que a dispensa ocorreria de qualquer 
forma, inclusive podendo ser por “justa causa”, afirmando falsamente 
que, acaso fechado acordo, pode ajudar a recolocar a pessoa no mer-
cado de trabalho, o que resulta na efetiva renúncia de direitos.

 Pela própria lógica a rescisão é de iniciativa ou do empregado, 
culminando em pedido de demissão, ou pelo empregador (rescisão 
imotivada ou por justa causa). Números de facílima obtenção podem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art484a
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comprovar que as empresas não reduziram os pedidos de demissão, 
convertidos na modalidade de dispensa “por acordo”, nem as dispen-
sas por justa causa. O fenômeno – absolutamente previsível – foi que 
se reduziu o número de dispensa imotivada, essas sim passando a 
ser feitas sob a nova modalidade, com redução sensível dos direitos 
rescisórios do trabalhador.

 A Pandemia agravou a questão, tendo muitas empresas se vali-
do da argumentação para proceder a dispensas que seriam imotivadas.

2.4-Força maior

 Outro aspecto exaurido por ocasião da Pandemia de Covid-19 
foi a questão da rescisão por força maior. Prevista pelo artigo “pré-
-pandêmico” e “pré-Reforma” 501, CLT, a força maior é definida nos 
seguintes termos:

Art. 501 - Entende-se como força maior todo aconteci-
mento inevitável, em relação à vontade do empregador, 
e para a realização do qual este não concorreu, direta ou 
indiretamente.

§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de 
força maior.

§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não 
afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em 
tais condições, a situação econômica e financeira da em-
presa não se aplicam as restrições desta Lei referentes 
ao disposto neste Capítulo.

 Sequer havia a preocupação de se distinguir força maior e 
caso fortuito. Há, contudo, uma espécie de “força maior” qualificada 
no artigo seguinte, que prevê que o impacto culmine na extinção da 
atividade no estabelecimento comercial:

Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determi-
ne a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimen-
tos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, 
quando despedido, uma indenização na forma seguinte:

I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478;

II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria 
devida em caso de rescisão sem justa causa;

III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a 
que se refere o art. 479 desta Lei, reduzida igualmente 
à metade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art477
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art479
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Inúmeras empresas, que apresentavam em período pré-Pan-
dêmico saúde financeira degradada passaram a se valer do instituto 
previsto pelo artigo 502 para se abster de adimplir valores rescisórios 
integralmente.

Ignoram a questão de que a ruína do estabelecimento, para 
que se constate força maior propriamente dita, seja causada unica-
mente pelo evento prejudicial. Nesse espeque, uma empresa em de-
clínio de receitas líquidas antes mesmo do isolamento social não é 
elegível para que se fundamente a rescisão contratual por tal modali-
dade, ainda que tenha havido a extinção do estabelecimento.

2.5-Fato do Príncipe

 Conceito compreendido em “força maior”, reduziria a indeniza-
ção pela metade.  Nesse diapasão, o artigo 486, CLT, vaticina:

Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou defini-
tiva do trabalho, motivada por ato de autoridade munici-
pal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou 
resolução que impossibilite a continuação da atividade, 
prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a 
cargo do governo responsável.(Redação dada pela Lei 
nº 1.530, de 26.12.1951).

§ 1º - Sempre que o empregador invocar em sua defe-
sa o preceito do presente artigo, o tribunal do trabalho 
competente notificará a pessoa de direito público aponta-
da como responsável pela paralisação do trabalho, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, alegue o que entender 
devido, passando a figurar no processo como chamada à 
autoria.Incluído pelo Decreto-lei nº 6.110, de 16.12.1943)

§ 2º - Sempre que a parte interessada, firmada em do-
cumento hábil, invocar defesa baseada na disposição 
deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida 
a parte contrária, para, dentro de 3 (três) dias, falar so-
bre essa alegação.(Redação dada pela Lei nº 1.530, de 
26.12.1951)

§ 3º - Verificada qual a autoridade responsável, a Junta 
de Conciliação ou Juiz dar-se-á por incompetente, reme-
tendo os autos ao Juiz Privativo da Fazenda, perante o 
qual correrá o feito nos termos previstos no processo co-
mum (Incluído pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

 Indubitável que ocorre a impresivisbilidade e inevitabilidade, 
porém a determinação de fechamento de estabelecimentos em de-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del6110.htm#art486§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art486
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corrência do Covid-19, é insuficiente para fundamentar a demissão 
nesses moldes.

 Consubstancia-se em ato discricinário (oportunidade x conve-
niência). O ato governamental determinou unicamente o fechamento 
temporário dos estabelecimentos e não autorizou a demissão de pes-
soal. Incumbiria ao empregador comprovar que houve nexo com o 
ato administrativo em comento, na mesma linha de raciocínio do tema 
abordado no tópico anterior, pertinente à “força maior”.

 Nesse sentido:

FATO DO PRÍNCIPE - CONFIGURAÇÃO - INOCOR-
RÊNCIA - A configuração do instituto do factum principis 
pressupõe a paralisação das atividades da empresa e a 
falta de previsibilidade do ato administrativo discricioná-
rio praticado pelo ente público que prejudique a atividade 
empresarial. A não ocorrência da paralisação das ativi-
dades da empresa, por si só, já afasta a aplicação da 
teoria do fato do príncipe, somando-se a isso o ato admi-
nistrativo decorrente de poder-dever, não discricionário. 
Força maior. Efeitos. Ausência de extinção da empresa. 
A autorização prevista no art. 502 da CLT para pagamen-
to pela metade das verbas rescisórias decorrentes de 
dispensa sem justa causa, somente se dá em ocorrên-
cia de “motivo de força maior que determine a extinção 
da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que 
trabalhe o empregado”, o que não ocorreu na situação 
versada nos autos. (TRT-21ª R. - RO-RSum 0000454-
45.2020.5.21.0009 - 1ª T. - Rel. Ricardo Luís Espíndola 
Borges - DJe 05.02.2021 - p. 1548).

RECURSO DA RECLAMADA FATO DO PRÍNCIPE- ME-
DIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ART. 29 
DA LEI 14.020/2020 - Os Decretos estaduais e municipais 
que restringiram ou suspenderam parcialmente o funcio-
namento de algumas atividades empresariais, para fins 
de enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública decorrente da COVID-19, não configuram o fato 
do príncipe, porque o art. 29 da Lei 14.020 /2020 excluiu 
a aplicação do art  486 da CLT nesses casos e também 
porque a atuação estatal decorreu de fatores externos e 
do poder-dever de agir para preservar a saúde da popu-
lação, o que não se insere na hipótese prevista na CLT. 
Multa do art.477, §8º, da CLT - Títulos rescisórios não 
quitados - Devida. As parcelas rescisórias deferidas na 
sentença não foram pagas ao reclamante no prazo legal, 
sem haver culpa do trabalhador, daí porque incide a mul-
ta do art.  477, § 8º da CLT. Inteligência da Súmula 462 do 
TST. Recurso não provido. Recurso do RECLAMANTE 
Multa do artigo 467 da CLT - Indevida. A contestação da 
empresa instaurou controvérsia efetiva sobre o valor das 
verbas rescisórias, o que torna indevida a aplicação da 
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multa prevista no art.  467 da CLT. Recurso não provido. 
(TRT-21ª R. - RO-RSum 0000621-60.2020.5.21.0042 - 
Rel. José Barbosa Filho - DJe 08.06.2021 – p.1309).

Tais exemplos são apenas poucos dentre tantos tópicos que 
merecem ser amplamente rediscutidos, como o trabalho informal, na-
tureza das relações jurídicas em trabalho por aplicativos, conceitos de 
subordinação e requisitos do vínculo empregatício, saúde mental dos 
trabalhadores – tanto em decorrência de fatores laborais quanto do 
trauma de se conviver com os efeitos sociais de isolamento e pânico 
durante a Pandemia – dentre tantos outros.
 
3. Tijolo com tijolo

 O Direito de 2017 deve ser observado sob as lentes dos acon-
tecimentos de 2020 e readequado. Deve servir de base apenas, sem 
apego à inércia e mesmo aos movimentos de flexibilização e desregu-
lamentação, com importantes limitações ao poder Público.

 Necessário observar as garantias da democracia, com respeito 
às limitações impostas pela nossa Constituição Federal, bem como 
tratados internacionais e noções básicas de humanística e ética na 
análise de cada um dos temas. Nesse sentido, espera-se que o grupo 
criado pelo ministro Emmanoel Pereira, Presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho, destinado a avaliar as mudanças da Reforma de 
2017, seja uma oportunidade de valor inestimável para que se possa, 
tijolo com tijolo, criar um desenho lógico 6.

 Chega o tempo de incorporar com maior empenho práticas que 
visam o bem-estar social, sob pena de marcharmos para um país de 
miserabilidade, disparidade social extremamente acentuada e uma 
nova ordem completamente insensível aos direitos humanos. Incumbe 
a nós a ativa reflexão. Devemos nos inspirar na legislação anterior à 
Reforma, mas permeada de modernização para atender às necessi-
dades decorrentes dos impactos da Pandemia.

 É vital que seja feita uma verdadeira revolução jurídica, para o 
resgate da regulamentação adequada das relações de trabalho digno, 
especialmente ante o desmoronamento das condições básicas de so-
brevivência dos trabalhadores, como Pedro e Maria.
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 Precisamos de empatia, precisamos dar voz aos Pedros, ainda 
que estejam vendados em razão da redução cognitiva crônica que 
assola o país.

 Que façamos a reconstrução!
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RESUMO
Este artigo registra o propósito de refletir acerca das transformações 
das atividades laborais dos jornalistas a partir da entrada dos aparatos 
digitais nas redações e consequente alteração dos fluxos e processos 
de trabalho. A partir da realização de pesquisa bibliográfica, de cará-
ter exploratório e interdisciplinar em áreas de Comunicação Social e 
Tecnologia Digital foi possível refletir sobre as implicações que as tec-
nologias impuseram às atividades laborais dos jornalistas. Analisando 
os fatores e a rotina do jornalista na atualidade de pandemia, inclusive, 
uma das primeiras considerações é a imposição do modelo de mer-
cado que sugere a desmobilização profissional, política e social e faz 
do jornalista um trabalhador intelectual resignado, que aceita a preca-
rização acentuada e se submete à imposição de rotinas estafantes de 
contínuas produções multitarefas e multimidiáticas. 
Palavras-chave: Jornalismo; Jornalista; Atividades Laborais; Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação; Novos Modelos de Trabalho.
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ABSTRACT
This article records the purpose of reflecting on the transformations of 
journalists’ work activities from the entry of digital devices into news-
rooms and the consequent change in work flows and processes. Based 
on bibliographic research, of an exploratory and interdisciplinary nature 
in the areas of Social Communication and Digital Technology, it was pos-
sible to reflect on the implications that technologies imposed on journa-
lists’ work activities. Analyzing the factors and routine of the journalist in 
the current pandemic, one of the first considerations is the imposition of 
the market model that suggests professional, political and social demo-
bilization and makes the journalist a resigned intellectual worker, who 
accepts the accentuated precariousness and submits to the imposition 
of tiring routines of continuous multitasking and multimedia productions.
Keywords: Journalism; Journalist; Work Activities; Information and 
Communication Technologies; New Work Models.

Introdução

As frequentes e múltiplas necessidades geradas pelas trans-
formações que passaram a ocorrer, há pouco mais de dois séculos, 
nas formas e estruturas europeias de produção manufatureiras de-
ram origem à maioria das profissões da atualidade. Aqueles modes-
tos arranjos técnico-laborais pioneiros transformaram-se em sistemas 
socioeconômicos liberais e modernos modelos de desenvolvimento 
urbano-industriais, que ainda persistem predominantes, apesar de 
suas contradições estruturais, e seguem expandindo-se em todas as 
regiões do planeta que dispõem de economias e de mercados consu-
midores e exportadores consolidados.

Os processos combinados de transformação industrial de ma-
téria-prima com trabalho assalariado permitiram produzir, de forma efi-
ciente e em larga escala, mercadorias que sustentam todos os fluxos 
mundiais, comerciais e econômicos, bem como os serviços que habili-
tam o pleno funcionamento das infraestruturas urbanas da atualidade, 
tanto as produtivas quanto as vivenciais.

Desse modo, o industrialismo moderno ainda perdura como a 
principal matriz mundial de desenvolvimento material, econômico, so-



A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 123

cial, cultural e político, até mesmo em sociedades não consideradas 
liberais. Essa centralidade persiste, ainda que a manutenção dos mer-
cados industriais seja entremeada por crises cíclicas de atualizações 
reestruturantes, as quais nem sempre agregam resultados benéficos 
para as sociedades, sobretudo para as categorias laborais, que vão 
perdendo constantemente postos de trabalho, renda e potencial de 
sobrevivência digna, além de seus direitos sociais e trabalhistas. 

Os expansivos e até agressivos processos de industrialização 
passaram a transformar constantemente a geografia dos lugares e a 
configuração das cidades localizadas em rotas favoráveis ao trans-
porte e à distribuição de mercadorias. Com pontos estratégicos para 
o recebimento de matérias-primas e dotados de boas fontes energéti-
cas ou de infraestruturas produtivas, esses espaços vieram disponibi-
lizando recursos adequados para desenvolver as atividades fabris nos 
sucessivos ciclos produtivos e seguem ainda alimentando e impulsio-
nando o desenvolvimento das economias contemporâneas.

As formas atuais de produção material utilizam a combinação 
de sofisticados sistemas industriais e tecnológicos para sustentar as 
muitas atividades de uma economia de transformação e comerciali-
zação de bens processados, a qual, apesar de seus enormes índices 
de atualização e desenvolvimento produtivos, segue dependente da 
renda, poder aquisitivo das populações e da complementaridade eco-
nômica vinda dos produtos e atividades agropecuários, assim como 
da extração e refino de insumos naturais, tais quais a mineração e 
o petróleo. Persistem, assim, algumas atividades extrativas primárias 
como sustento de setores industriais com grandes valores agregados, 
como a complexa transformação metalúrgica e a produção de subs-
tâncias químicas e de combustíveis que alimentam os setores gerado-
res de energia e viabilizam todas as modalidades de transporte.

De todo modo, os sistemas laborais-produtivos contemporâ-
neos multiplicaram os potencias econômicos e elevaram os indicado-
res dos países industrializados e de suas populações, além de incre-
mentarem as atividades de comércio nacional e internacional, as enor-
mes redes de serviços públicos e privados e os sistemas midiáticos 
e de telecomunicações. Em mais de dois séculos de predomínio da 
modernidade urbano-industrial, as demandas sociais e as capacida-
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des de realização e atendimento dos sistemas produtivos, econômicos 
e políticos cresceram como em nenhum outro período histórico das 
sociedades humanas, embora durante toda a era moderna as desi-
gualdades tenham prevalecido entre as camadas sociais, ou até se 
intensificado. 

Desde o início dos modelos produtivos ocidentais sustentados 
por maquinários motorizados, tem havido um aumento progressivo 
dos efeitos dos maquinismos automatizadores, reduzindo-se vagas e 
remunerações no mercado de trabalho das camadas trabalhadoras 
tanto urbanas quanto rurais. Em verdade, esse fenômeno moderniza-
dor prevalece desde o início das economias fabris como um estatuto 
inflexível e inevitável para implementar o progresso, para impulsionar 
os avanços das atividades produtivas que ainda utilizam trabalho hu-
mano configurado em funções manuais ou intelectuais.

Durante o desenvolvimento das ciências e das técnicas contem-
porâneas, cada evolução técnica e operacional que foi transferida para 
os espaços e atividades de geração industrial ampliou o ritmo de pro-
dução de bens de capital ou de consumo. Isso sifgnifica que o efeito 
foi imediato e sempre benéfico para os proprietários daquelas platafor-
mas produtivas, porque houve aumento da capacidade e velocidade 
de fabricação, além de melhorias na qualidade e nos preços dos bens 
produzidos. Para os trabalhadores, entretanto, infelizmente, os avanços 
inovadores passaram a impedir a geração de novas vagas de trabalho, 
aumentando, assim, os contingentes de mão de obra disponíveis, o que 
facilitou o ímpeto patronal de reduzir os valores dos salários. 

A partir da década de 1970, por exemplo, deslanchou uma nova 
etapa de atualização dos maquinários e processos de produção indus-
trial, tendo início uma acentuada informatização do trabalho humano, 
manual e mental, processo ascendente que passou a robotizar tam-
bém as muitas tarefas de realização intelectual, como é o trabalho dos 
jornalistas e de outros comunicadores. Algumas são as explicações 
para essa atual situação laboral e produtiva, predominante entre todas 
as sociedades regidas materialmente e culturalmente pelos recursos 
e demandas urbano-industriais.

Dentre as novas demandas produtivas e organizativas está a 
evolução tecnológica das organizações públicas e privadas. Devido 
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ao desenvolvimento das redes conectivas de informática, propiciou-se 
uma nova etapa de globalização industrial e financeira, principais res-
ponsáveis pela consolidação de um modelo capitalista cada vez mais 
abrangente e interligado. Essas redes promoveram novas formas de 
exploração financeira, industrial e laboral e aumentaram a interdepen-
dência comercial, econômica e cultural entre os blocos de países alia-
dos ou concorrentes, ao mesmo tempo em que os sistemas produtivos 
deixaram rapidamente de ser locais e passaram a atender e a depen-
der de mercados mundializados.

As conexões em redes articulam produtivamente, em tempo 
real, organizações empregadoras e categorias de trabalhadores geo-
graficamente dispersos. Os aparatos telecomunicacionais são capazes 
de gerir, a distância, trabalhadores, sistemas produtivos e de serviços, 
além de relações comerciais e de negócios financeiros. Nesse sentido, 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) foram desenvol-
vidas para superar barreiras geográficas, mas também de tempo, custo 
e estrutura das relações e interesses do capitalismo contemporâneo. 
Os dispositivos e redes digitais tornaram-se indispensáveis para orga-
nizar modalidades de trabalho, para sustentar pelas vias virtuais as so-
ciabilidades cotidianas, fisicamente interrompidas pelas distâncias ou 
pela intensa atividade diária, para adquirir bens e serviços de entregas 
comerciais e domésticas e para operar remotamente fornecedores e 
insumos que suprem os sistemas produtivos estratégicos. 

Por isso, em todo o mundo urbano-industrial, desde o início da 
Internet, tem havido significativas mudanças nos hábitos laborais das 
pessoas, que passaram a se submeter ao uso de alguns recursos di-
gitais para trabalhar, estudar, realizar compras ou vendas, ou para su-
prir os contatos cotidianos, sociais e familiares. O desenvolvimento da 
computação em rede desencadeou uma reviravolta evolutiva radical 
nos sistemas e formas de comunicação humana, uma virada que im-
pulsionou mundialmente os sistemas de comunicação e de educação 
online, o comércio eletrônico e viabilizou novas modalidades de traba-
lho remoto, alterando as formas de relacionamentos interpessoais e 
as possibilidades diárias de sociabilidade.

Houve ainda, no início de 2020, a imposição de isolamento so-
cial em todo o planeta no intuito de tentar barrar ou atenuar a expansão 
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da pandemia provocada pela Covid-19. A situação emergencial, que 
passou a afetar a vida cotidiana das pessoas e interferiu na maioria 
das atividades econômicas e produtivas global, foi uma recomenda-
ção enfática da Organização Mundial de Saúde (OMS) dirigida aos go-
vernos nacionais em todos os continentes. À despeito do agravamento 
ainda maior da situação socioeconômica entre as distintas camadas 
de trabalhadores brasileiros, essa desestabilização da normalidade 
socioeconômica produzida pela pandemia desencadeou, nos setores 
dirigentes dos sistemas comerciais, financeiros e de uma infinidade de 
serviços e setores produtivos, a busca incessante por novas formas e 
recursos para a intensificação do teletrabalho durante esse período. 
Logo, não há mais como ignorar que a indústria mais relevante dos 
dias atuais é a da economia informacional. 

A inovação tecnológica nos ambientes de trabalho, contudo, 
revela-se, desde o início da modernidade industrial, como um projeto 
patronal que nunca foi favorável aos trabalhadores. Afinal, o objetivo 
da mecanização ou automatização produtiva não é melhorar ou aliviar 
as condições de trabalho das categorias profissionais, mas aumen-
tar a produção com a devida redução dos custos de mão de obra. O 
estabelecimento contínuo de novos padrões concorrenciais mundiais 
para o mercado capitalista altera e propõe novas relações de traba-
lho marcadas pela concorrência intercapitalista, globalização, novos 
patamares de lucratividade e redefinições frequentes dos padrões de 
qualidade de bens e serviços. Propõe também mais exigências para 
contratação e desempenho laboral, com elevação dos níveis de espe-
cialização dos trabalhadores, precarização das relações trabalhistas e 
subtração de mão de obra nos ambientes produtivos.

É prudente esclarecer, entretanto, que, nesse cenário de ferra-
mentas tecnológicas produzidas e apropriadas pelo homem, que as utili-
za e lhes dá, durante a utilização, diversos sentidos produtivos, econômi-
cos, culturais e até políticos, o simples surgimento de uma tecnologia não 
irá, necessariamente, causar mudanças de paradigmas e das relações 
cotidianas entre as sociedades. As mudanças resultam, na realidade, das 
formas coletivas de utilização dos recursos em atividades econômicas e 
produtivas, dos interesses dominantes que elas aguçam e dos hábitos 
sociais, culturais e políticos que são decorrentes desses usos.
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As	transformações	das	profissões,	o	desempenho	tecnológico	e	
o jornalismo

O contexto contemporâneo é derivado da informatização cres-
cente das tecnologias e ferramentas de produção de conteúdos e da 
difusão de mensagens nos antigos veículos analógicos de comunica-
ção. Essa mudança tecnológica, comunicativa e laboral, vigente há 
pouco mais de duas décadas e meia de desenvolvimento, afetou os 
jornalistas e outras categorias profissionais presentes na produção e 
difusão midiática. A importante atividade imaterial desenvolvida pelos 
tradicionais veículos e pelos novos sistemas informativos desenvolvi-
dos e difundidos pela Internet passaram a concorrer com a velha mí-
dia, retirando-lhe muitos percentuais de suas audiências e redividindo 
também os patrocinadores econômicos.

Nas antigas redações dos veículos impressos, do rádio e da te-
levisão, conviviam diversas categorias, várias com funções complemen-
tares que, antes, eram necessárias para produzir e difundir conteúdos 
e formatos informativos, publicitários e de entretenimento, produtos e 
linguagens necessários para manter competitivos os bons negócios da 
consolidada comunicação comercial analógica. O alicerce das empresas 
jornalísticas analógicas também era estruturado com o objetivo de obter 
melhores condições de competitividade de cada veículo, numa disputa 
pelo público em um mercado no qual as concorrências que exigiam rea-
dequações existiam, mas não eram tão frequentes e ameaçadoras como 
no atual cenário de predomínio dos dispositivos digitais e das formas de 
comunicação multilateral em redes de interação em tempo real.

Os dispositivos, sistemas operacionais e aplicativos digitais 
permitiram aos donos dos veículos comerciais realizarem redução das 
redações, enquanto mudaram as suas estruturas de organização in-
terna e externa e as formas de relacionamento com os seus públicos, 
medidas essas que fizeram sobrecarregar acentuadamante as rotinas 
produtivas e precarizaram as relações de trabalho dos profissionais 
midiáticos, além de enfraquecer o seu poder mobilizador e reivindica-
tivo ao extinguir os ambientes, convívio e aparatos laborais seculares.

O mais paradigmático é que todas essas transformações não 
mudam totalmente o jornalismo, especialmente em sua essência, mas 
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fazem da informatização das redações uma importante ferramenta 
para assegurar a rentabilidade das empresas de mídia. Com a infor-
matização, além do óbvio enxugamento das equipes de profissionais, 
há mais possibilidades de planejamento, de acompanhamento e con-
trole, por parte das “chefias”, do trabalho realizado nas redações e 
também dos profissionais que realizam a cobertura externa. Esse con-
trole do trabalho produzido, e até mesmo da produtividade individual, 
são fatores que precisam ser considerados enquanto novas condições 
de trabalho dos jornalistas.

O contexto contemporâneo sugere, assim, que a informatiza-
ção ocupe cada vez mais espaço no mercado de trabalho jornalístico, 
ao passo que muitas outras profissões vinculadas aos processos pro-
dutivos e ao funcionamento administrativo da imprensa, do rádio e da 
televisão desaparecem, resultando em incontáveis desempregados, 
cujas especialidades tornaram-se desnecessárias nos veículos infor-
matizados. 

Em 1995, Nilson Lage, um veterano profissional e respeitado 
pesquisador das transformações dos veículos e da profissão de jorna-
lista, defendia, especificamente para o jornalismo, que essa situação 
de enxugamento provocado pela computação e Internet nas redações 
não seria sentida, pelo menos a curtos e médios prazos (LAGE, 1996). 
Pelo contrário, ele avaliava que as atribuições da profissão seriam am-
pliadas, indicando o que os jornalistas deveriam fazer para se adequa-
rem aos novos tempos da profissão e justificava:

A reciclagem necessária para isso é do tipo inclusiva - 
isto é, nos obriga a acrescentar em nossas habilidades o 
manuseio de sistemas informatizados e o conhecimento 
de processos de telemática, afora a percepção mais agu-
da das questões sociais contemporâneas [...] a realidade 
da convergência tecnológica fará surgir um novo tipo de 
jornalista, informado sobre questões relacionadas com a 
produção de mensagens em sistemas informatizados e 
telemáticos. (LAGE, 1996, p. 02).

Logo, embora a tecnologia tenha sido responsável, em muitos 
mercados, pela diminuição do número de empregados, fato confirma-
do em diferentes estudos nacionais e internacionais sobre os desafios 
da globalização no mercado de trabalho, reforçando o posicionamento 
otimista de Lage (1996), pode-se afirmar que essa mesma tecnologia 
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disruptiva também abriu e ainda abre novas oportunidades de traba-
lho. Evidentemente, não se produz novas funções na mesma propor-
ção das vagas fechadas pela automatização, entretanto nenhuma fer-
ramenta ou tecnologia antes criada pela espécie humana teve tantos 
efeitos positivos e colaterais sobre todos os aspectos da vida humana 
como aqueles que a computação em rede segue apresentando para 
as sociedades contemporâneas. 

Pinochet (2014, p. 09) também é otimista com relação às novas 
oportunidades de trabalho que podem ser geradas, dadas as condi-
ções favoráveis da revolução digital, baseando-se nas “formas inédi-
tas de comunicação, de interação e de informação. Novas estruturas e 
tecnologias, bem como vínculos de trabalho, emergem desses novos 
mercados”, afirma, visto que, ao se elevar a eficiência de produtivida-
de ou criar novas formas de produção, também é possível produzir 
novos postos de trabalho. 

O autor aborda ainda o home office, ou seja, trabalho remo-
to, como uma tendência que, pela Consolidação de Leis do Trabalho 
(CLT), iguala os trabalhadores que exercem suas funções na empre-
sa, em casa ou longe da sede, garantindo-lhes os mesmos direitos 
trabalhistas. Por outro lado, essa nova proposta também pode ser en-
tendida como aprofundamento da precarização do trabalho, uma vez 
que o contratante repassa para o trabalhador a responsabilidade de 
obter quase toda a estrutura de que precisa para desempenhar suas 
atividades, como luz, telefone, internet, água, banheiro e um espaço 
de escritório minimamente funcional. Como as legislações atuais e os 
órgãos fiscalizadores não cobram a contraparte dos contratantes e 
nem exigem remuneração pela perda de privacidade doméstica do 
trabalhador, os trabalhadores passam a estar, assim, expostos a con-
dições de trabalho que podem desconsiderar a ergonomia e a adequa-
ção mínima do ambiente de produção.

Na prática, as formas precárias de contratação de trabalhos 
produzidos remotamente fizeram com que os custos das estruturas 
para a produção laboral fossem repassados aos trabalhadores, de 
modo a converter o corte de despesas em lucro empresarial indireto: 
reduzem-se as despesas com escritórios e contratação de funcioná-
rios administrativos, com aquisição e manutenção de equipamentos, 
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com energia, tributos etc. O teletrabalho revoga, pois, as conquistas 
obtidas pela longa luta mantida por milhões de trabalhadores, desde o 
início da Revolução Industrial, para regulamentar as jornadas e huma-
nizar as condições dos ambientes de trabalho. Além disso, o trabalho 
em rede tornou possível a desterritorialização da exploração da mão 
de obra, ou seja, empresas de qualquer lugar do mundo podem con-
tratar teletrabalhadores de outros países, sem ter preocupação social 
e humanitária, tampouco responsabilidades legais por eles.

Assim como em outras situações de crise e de transições estru-
turais, as transformações nas profissões estão aceleradas pela forte 
expansão da automatização digital e do trabalho remoto, ambos fato-
res que causam insegurança e angústia aos trabalhadores, ao mes-
mo tempo em que produzem algum encantamento e alimentam as 
esperanças sociais de melhorias futuras. Estamos, por isso, diante de 
um fenômeno abrangente e complexo, que desafia os pesquisadores 
habilitados a concentrarem sua apurada observação em cada aspecto 
desse cenário mutante. É necessário formular interpretações corretas 
e profundas de seus múltiplos efeitos, bem como compreender seu 
potencial desestabilizador, à medida que aguça a disposição de ativis-
tas políticos e sindicais para articular, mobilizar novas formas de luta e 
de resistência social diante da acentuada penalização das categorias 
laborais da atualidade.

Há constante medo de mudanças radicais e repentinas, porque 
o amanhã de cada trabalhador, iniciante ou experiente, tornou-se in-
certo, um rumo a ser trilhado em trajetos inseguros. Perdura, de um 
lado, a angústia de uma maioria de profissionais veteranos que já não 
sabe como conservar um potencial competitivo de empregabilidade 
em um mercado instável e recheado de exigências sobre conhecimen-
tos e habilidades produtivas que são atualizados mais rapidamente do 
que as vivências laborais; de outro, o dilema dos jovens que buscam 
formação profissional. 

Contudo, mesmo com as habituais hesitações peculiares entre 
os novatos, ainda persiste neles o encantamento com o mundo digital, 
que já engloba quase a totalidade das atividades do mundo do traba-
lho. Para os jovens jornalistas, os cenários laborais digitalizados pro-
jetam uma série de novas possibilidades de atuação e de perspectivas 
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mercadológicas, propiciando, inclusive, aos mais ousados e prepara-
dos, novos campos de desenvolvimento de atividades mercadológicas 
e laborais no vasto campo de produções informativas, publicitárias e 
corporativas do âmbito da comunicação empresarial. 

Ainda assim, as posições defensivas contra o avanço sem 
freios da digitalização do jornalismo e das diversas atividades de in-
formação e entretenimento produzidas pelas empresas comerciais de 
comunicação encontram espaço. São resistências legítimas, sejam 
elas individuais, coletivas ou vindas dos poderes e instâncias públicas, 
afinal as inovações e transformações sempre despertam desconfian-
ças, mesmo que veladas.

O jornalismo é uma atividade de utilidade pública, é um sistema 
de comunicação noticiosa conhecido por ter o seu desenvolvimento 
atrelado ao desempenho produtivo, econômico, cultural e político das 
sociedades, sobretudo a capitalista. Então, seria possível a atividade 
jornalística ficar imune às sucessivas transformações tecnológicas? 
Certamente não, assim como as demais profissões não permanecem 
estáticas diante das mudanças tecnológicas e econômicas. Entretan-
to, como aborda Souza (2018, p. 139), “as tecnologias em vez de aju-
darem a atividade laboral, como muitos creem, têm uma aplicabilidade 
que intensifica a exploração do trabalho, aumentando o espaço de 
controle sobre o tempo de vida do jornalista”; a tecnologia de comu-
nicação é “o ápice do capitalismo contemporâneo, sendo parte dele” 
(SOUZA, 2018, p. 139). Nesse sentido,

Consequência do processo de informatização da ativida-
de, fato é que a vida de jornalistas tem se tornado cada 
vez mais difícil. O trabalho aumentou, o contingente foi 
reduzido, as responsabilidades se tornaram mais indi-
viduais. Aos poucos a mística do contrapoder se esvai. 
Chantageados pelo desemprego, os jornalistas de posi-
ção intermediária na empresa e os precários (frilas, re-
pórteres-redatores, focas) perdem rapidamente de vista 
o fascínio da profissão. (MARCONDES FILHO, 2000, p. 
58).

Isso não significa que as sociedades atuais, mesmo imersas 
na lógica das tecnologias inevitáveis e permanentes em todos os es-
paços e atividades sociais, aceitem passivamente os efeitos colaterais 
dos tempos contemporâneos, embora ainda não tenham conseguido, 
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efetivamente, apresentar receitas seguras para atenuar os efeitos das 
transformações produtivas e econômicas que repercutem nas rela-
ções laborais e sociais, ao diminuir constantemente a empregabilida-
de e as fontes de sobrevivência dos trabalhadores. O desemprego 
estrutural, inclusive, afeta cada vez mais, além dos jornalistas, outras 
categorias cuja produção é intelectual e que possuem formação uni-
versitária, como é o caso dos radialistas, publicitários, professores etc.

Ampliando essa perspectiva, ainda persiste, em uma parte con-
siderável da opinião pública brasileira, uma visão ilusória de que os 
veículos jornalísticos, sobretudo a televisão, as emissoras de rádio 
das cidades pequenas e médias, os sites e redes da Internet são os 
heróis da moralidade pública, os grandes defensores da justiça cole-
tiva e dos interesses da população, tanto imediatos quanto perenes. 
Portanto, se os veículos sempre advogarim o certo e o correto, não 
cometeriam injustiças contra os seus profissionais, não prejudicariam 
as diversas categorias de trabalhadores que asseguram a produção e 
a difusão dos seus conteúdos informativos, as atrações de entreteni-
mento e suas lucrativas divulgações publicitárias.

Essa visão de uma mídia heroica, todavia, é simplista e equi-
vocada, afinal, todos os veículos comerciais são movidos pela lógi-
ca capitalista. Logo, a fim de aumentarem os seus lucros empresa-
riais, adotam as tecnologias para a automatização de seus sistemas 
operacionais e tomam medidas severas para enxugar seus quadros 
profissionais e reduzir seus custos gerais. Para cumprirem as metas 
racionalizadoras, os meios tradicionais utilizam as plataformas digitais 
em busca de explorar novos espaços midiáticos, com conteúdos e 
linguagens dedicados aos diversos nichos de audiências disponíveis 
nos incontáveis canais virtuais.

No atual mercado midiático, são as publicações on-line deriva-
das dos meios tradicionais que asseguram a forte presença do jornalis-
mo nas redes digitais. Tal situação confirma o convívio complementar 
entre os antigos e os novos meios de comunicação, a hibridização e 
a confluência crescente entre veículos tradicionais e mídias derivadas 
da Internet. Na prática, os atuais buscadores e publicadores digitais 
construíram lucrativos sistemas mundiais de comunicação on-line que 
publicam continuamente páginas virtuais recheadas de informações 
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publicitárias, com inserções de merchandising e ofertas comerciais 
para consumidores de cada tipo e preferência. A diversidade de pú-
blicos que, atualmenete, navega em seus dispositivos buscando as 
atrações dos principais canais e redes informáticas segue consumindo 
conteúdos e linguagens cuja maioria ainda deriva dos meios conven-
cionais.

A Internet apressou-se em digitalizar os conteúdos e linguagens 
da velha mídia, agindo antes de concluir a digitalização das tecnolo-
gias analógicas de comunicação. Ainda nos anos iniciais da Internet 
discada, passaram a migrar para o ciberespaço as publicações dos 
jornais, revistas, arquivos de livros de todas as temáticas e acervos 
fotográficos e de artes visuais. Desde a criação dos primeiros siste-
mas de streaming sonoro e audiovisual, também o rádio, a indústria 
musical e cinematográfica, a televisão, os games e as criações publici-
tárias passaram a difundir conteúdos, parcialmente ou integralmente, 
em tempo real ou por demanda, nos novos canais digitais.  Os diver-
sos tipos de veículos comerciais foram adaptando as suas linguagens 
originais aos novos meios e formas de recepção, enquanto passaram 
a alcançar novos públicos, como os públicos específicos para os quais 
surgiram plataformas especializadas em difusão de linguagens e fer-
ramentas comunicativas, como Instagram, Facebook, LinkedIn etc.

Nas últimas décadas, a crise dos veículos tradicionais acen-
tuou o fechamento de antigos jornais e revistas, diminuindo drastica-
mente o emprego de carteira assinada para jornalistas veteranos e 
iniciantes tanto na imprensa quanto nas emissoras de rádio e televi-
são, nas assessorias e agências de comunicação e marketing, assim 
como nos novos veículos e negócios informativos criados na Internet. 
Esse estreitamento mercadológico e econômico de alguns tipos de 
veículos, além dos constantes ajustamentos tecnológicos e negociais, 
fizeram aumentar a disponibilidade e a utilização de profissionais fre-
elancers para atender um mercado comunicacional que utiliza novos 
parâmetros de gestão e planejamento de seus negócios midiáticos. 
São veículos que vêm tornando-se cada vez mais econômicos, enxu-
tos e ágeis na utilização de estruturas produtivas e eficientes na impo-
sição de rotinas multitarefas para os seus escassos profissionais fixos 
e para os muitos trabalhadores eventuais, que são, cada vez mais, 
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obrigados a assumir e desempenhar diferentes funções, moldando-se, 
de maneira simultânea, a vários formatos e linguagens midiáticas.

Enquanto os veículos espontaneamente dispensam as suas 
equipes profissionais exclusivas, precarizando de maneira progressi-
va as relações de trabalho e penalizando os trabalhadores, o atual 
mercado midiático torna-se cada vez mais complexo, competitivo e 
destrutivo, ao exigir de cada mídia atuante mais sofisticação criativa 
e capacidade crescente de alcançar e atrair audiências, anunciantes 
e consumidores. Jornalistas e outras categorias de trabalhadores mi-
diáticos estão submetidos a uma rotina profissional estafante, que os 
obriga a conviver com processos constantes de adaptação às muitas 
necessidades que lhes são apresentadas arbitrariamente e, muitas 
vezes, a aceitar situações aviltantes de trabalho para conseguirem 
rendas temporárias, pagas com valores quase sempre subestimados.

E não é somente isso que aflige os jornalistas e os trabalhadores 
midiáticos. O avanço da informatização dos principais aspectos produ-
tivos e relacionais que sustentam os atuais modos de vida, bem como 
do desenvolvimento de buscadores sempre mais inteligentes de dados 
genéricos e de ferramentas acessíveis, que podem servir para a produ-
ção de informações jornalísticas publicadas pelos meios, vão reduzindo 
o espaço produtivo que exigia as habilidades e conhecimentos especí-
ficos dos jornalistas. É um mercado profissional que os algoritmos e os 
robôs seletores vão automatizando crescentemente, ao aumentarem a 
capacidade de atuar como seletores temáticos e editores informatiza-
dos da maioria das informações consumidas pelos públicos dos anti-
gos e novos veículos de comunicação. Assim, os produtos jornalísticos 
produzidos pelos jornalistas perdem mais contratantes e compradores 
de matérias e reportagens necessárias para abastecer o mercado in-
formativo com conteúdos e linguagens capazes de atrair os públicos 
midiáticos e os anunciantes em busca de consumidores. “Mas, como diz 
Marcondes Filho, lembrando Ignacio Ramonet, o que fazer? Queimar 
os jornalistas?” (SIMON et al., 2019, p. 180).

O volume de dados circulantes leva a crer que, no futuro 
os jornalistas se tornem dispensáveis, pois as pessoas 
terão critérios, discernimento e desenvoltura para pes-
quisar, localizar e utilizar toda a informação necessária à 
sua vida (perspectiva que acredita de forma otimista nos 
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usuários). Ou então, que os jornalistas sobrevivam, mas 
como “técnicos em documentação”, isto é, como pessoas 
que pesquisam, juntam, sintetizam volumes extensos de 
informação em função de uma demanda específica do 
leitor/consulente (perspectiva mais pessimista, do pon-
to de vista do público). Em ambos os casos desaparece 
uma certa função de conselheiro, de “opinião abalizada”, 
do especialista que sabe das coisas. (MARCONDES FI-
LHO, 2000, p. 146).

Marcondes Filho (2000, p. 147) continua seu argumento em de-
fesa da profissão de jornalista, abordando o mal-estar que o fim do jor-
nalismo proporciona à democracia, uma vez que, para ele, a Internet, ao 
disponibilizar todo tipo de informação ao público, não cria nos usuários 
o senso de responsabilidade e discernimento para consumi-los critica-
mente. Desse modo, a angústia do autor manifesta-se com relação às 
informações infundadas, inverdades e referências com ideologias dis-
criminatórias, perguntando-se sobre “como será a democracia sem a 
figura do crítico” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 150). E acrescenta:

As tecnologias pretendem ser consistentes e completas. 
Acham que poderão dizer, com exaustão e precisão, que 
Dulcinéia é a mais bela entre todas as mulheres. Mas não 
podem porque nada é completo e consistente ao mesmo 
tempo. Já o homem - o jornalista, o filósofo, o médico, o 
professor - não é e nem deseja ser completo, pois a falha, 
a imprecisão, a dúvida fazem parte dele. E é dessa falha 
estrutural que advém sua grande vantagem e sua grande 
superioridade, pois, como dizia o velho filósofo, todos os 
caminhos são curvos, toda verdade é torta. (MARCON-
DES FILHO, 2000, p. 150).

Nessa esteira, a pesquisa O perfil do jornalista e os discursos 
sobre o jornalismo. Um estudo das mudanças no mundo do trabalho 
do jornalista profissional em São Paulo (FIGARO, 2012) apontou que 
o discurso dos jornalistas que participaram como respondentes revela 
a aflição quanto à crescente carga de trabalho e exigência de capaci-
dades cada vez mais aprimoradas para trabalhar com diferentes temá-
ticas informativas, de acordo com a necessidade do cliente ou com a 
demanda popular. São funções que requerem uso de múltiplos softwa-
res e o domínio de produção e edição de linguagens especializadas, 
complementares ou transmidiáticas, mas remuneradas com salários 
ou contratos temporários sempre abaixo do previsto pelas tabelas do 
mercado profissional. Os veteranos, que conhecem as dificuldades e 
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as exigências para o devido cumprimento das tarefas profissionais, 
são os que mais rejeitam e denunciam esse atual modelo de trabalho, 
que sobrecarrega as rotinas produtivas dos jornalistas, além de preca-
rizar e desvalorizar o mercado da categoria.  

Em conclusão, constitui-se um cenário não conclusivo e em 
total transformação, no qual passa a se questionar o papel do jornal 
do jornalista. Cabe a ele redefinir-se enquanto profissional? É possível 
dizer que os meios de comunicação que quiserem sobreviver preci-
sarão transpor a produção da notícia para a curadoria de notícias? A 
resposta a perguntas tão complexas ainda pode demorar, ou mesmo 
nem aparecer, contudo há um fato que não pode ser ignorado: todos 
os ambientes midiáticos foram e continuam sendo transformados pela 
chegada das tecnologias digitais, móveis, portáteis, táteis, inteligentes 
e pervasivas.

Em pouco menos de três décadas, os ambientes profissionais 
foram transformados de tal forma que os veículos de comunicação 
se viram obrigados a reinventar os seus modelos midiáticos. A aflição 
mercadológica é tanta que os meios realizam ciclos constantes de re-
formulações de seus sistemas produtivos, de suas linguagens e re-
cursos de difusão de conteúdos entre os públicos, bem como de suas 
formas de comercialização e modelos de negócio. Os meios comer-
ciais vivem ansiosos devido à constante busca por reposicionamento 
social e mercadológico, que também são indicadores momentâneos e 
fluidos, demasiadamente pautados pelas tecnologias que estão pre-
dominando no cotidiano laboral e até mesmo nas relações interpesso-
ais. Afinal, na atualidade digitalizada, as mensagens difundidas pelos 
meios e padrões tradicionais, obrigatoriamente, devem submeter-se 
aos filtros e às preferências dos públicos, cuja maioria comunica-se 
cotidianamente pelas redes da Internet e é portadora e usuária de 
aplicativos e dispositivos individuais e portáteis.

Considerações	finais

Diante do exposto, é perceptível a imposição de um modelo de 
mercado aos jornalistas que os obriga à capacitação cada vez mais 
abrangente, em áreas diversas e complementares de sua profissão, 
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para poderem mantê-la. Essa lógica, no entanto, apesar de ser vista 
pelo lado positivo, do ser humano que insiste na resiliência e enxerga 
a capacitação constante como investimento em si mesmo, somente, 
provoca uma desmobilização profissional, política e social que faz do 
jornalista um trabalhador intelectual resignado, que aceita a preca-
rização acentuada e se submete à imposição de rotinas estafantes 
de contínuas produções multitarefas e multimidiáticas: pautar, apurar, 
entrevistar, escrever, gravar, filmar, fotografar e editar conteúdos em 
diversos formatos e linguagens. Além disso, esse profissional é cada 
vez mais condicionado a acompanhar e interagir com a audiência, 
tornando-se definitivamente um trabalhador faz-de-tudo, multitarefas, 
porém que bem sabe que não receberá multi-salários. É repórter, edi-
tor, redator, fotógrafo, cinegrafista, escreve para blog, redes sociais, 
jornal, revista, rádio, televisão, em ambientes cada vez mais competi-
tivos, repletos de exigências que surgem a todo momento com a novi-
dade da tecnologia e pequenos salários.

Desse modo, compreende-se que o jornalismo atual sugere a 
dinamização do exercício laboral de jornalistas, assim como propõe 
novas funções e enquadramentos funcionais, uma vez que altera o 
fluxo e o processo habituais de trabalho nas redações, ao incorporar 
a lógica matemática dos computadores às comunicações tradicionais. 
Com a ideia da flexibilização da profissão, empregos de carteira assi-
nada cada vez mais escassos, desregulamentação, contratos por tem-
po indeterminado e terceirização ou pagamento por tarefas, projetos/
textos/trabalhos específicos, os profissionais buscam alternativas para 
diversificar e se manterem empregados, sendo obrigados a escolher 
entre informar ou atender às demandas empresariais.

Ademais, a informatização crescente das redações, além de 
reduzir as suas categorias e equipes de trabalho, mudou as estrutu-
ras e formas de relacionamento interno e externo: sobrecarregou as 
rotinas produtivas, precarizou as relações de trabalho e enfraqueceu 
o poder mobilizador e reivindicativo dos trabalhadores de uma reda-
ção ou rede de comunicação. O volume e a complexidade do trabalho 
individual aumentaram, o contingente foi reduzido e as necessidades 
tornaram-se mais difusas, personalizadas e até imperceptíveis para 
muitos membros dessa categoria, cujos integrantes, muitas vezes, 
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não mantêm vínculos presenciais e nem compartilham os mesmos 
espaços laborais, a convivência cotidiana, as alegrias e os impasses 
profissionais. 

Com tantas mudanças e frequentes inovações no “mundo das 
comunicações”, demanda-se dos jornalistas e de diversas categorias 
de trabalhadores midiáticos conhecimentos atualizados e o traquejo 
apurado para operar um rol crescente de dispositivos moldados para 
múltiplas tarefas, os quais também exigem dos profissionais da notí-
cia, além dos repertórios clássicos das Ciências Humanas e Ciências 
Sociais Aplicadas, o domínio cada vez mais afinado de complexos sis-
temas de softwares e hardwares.

Esse fenômeno pode ser verificado no atual mercado da comu-
nicação digital com as publicações derivadas dos meios tradicionais 
ocupando o maior espaço midiático nas postagens das redes sociais 
e nos debates de sites e blogs, o que atesta que o jornalismo conven-
cional, a velha mídia, apropriou-se das mídias derivadas da internet. 
Durante as etapas de digitalização e convergência midiática, os diver-
sos tipos de veículos comerciais foram adaptando as suas linguagens 
tradicionais aos novos canais e aos diversos nichos de usuários do 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, as plataformas mais utiliza-
das no Brasil para a comunicação comercial e corporativa, para entre-
tenimento e trocas de informações e mensagens interpessoais.

Convém ressaltar, contudo, que os intensos fluxos multilaterais 
com informações de diversas naturezas, constantemente trocadas en-
tre usuários de redes sociais, não podem ser considerados conteúdos 
ou produtos jornalísticos, embora, em muitas localidades brasileiras, 
sejam os únicos canais e fontes disponíveis para a comunicação co-
letiva de utilidade pública. As teorias e pesquisas predominantes no 
campo do jornalismo e da comunicação de massa ainda permanecem 
muito atreladas ao paradigma tradicional, que condiciona a validação 
dos conteúdos noticiosos aos parâmetros acadêmicos, corporativos e 
profissionais. Logo, conclui-se que os vários campos de pesquisa es-
pecializada sobre os veículos, as linguagens, os sentidos e as culturas 
midiáticas ainda não superaram totalmente os valores e percepções 
da era analógica, em que predominava o monopólio dos canais estan-
ques. 
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Em síntese, o jornalismo é uma atividade privada e de utilidade 
pública, um sistema de comunicação noticiosa conhecido por ter o 
seu desenvolvimento atrelado ao desempenho produtivo, econômico 
e cultural das sociedades, sobretudo a capitalista. Assim, seria possí-
vel a atividade jornalística ficar imune à transformação tecnológica? 
A resposta certamente é não, assim como as demais profissões não 
permanecem estáticas diante das transformações tecnológicas e eco-
nômicas. 
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RESUMO
O presente artigo tem como principal objetivo convidar o leitor para 
as alterações no direito processual do trabalho advindo da necessi-
dade de adaptação da justiça do trabalho em virtude da pandemia, 
COVID19.O uso da tecnologia como elemento que contribui para a 
celeridade e a desburocratização sem perder de vista o devido pro-
cesso legal, mas também se aborda as mazelas existentes desde a 
resistência interna por parte de magistrados, servidores e até oficiais 
de justiça, assim como a utilização de expedientes ao menos imorais 
por parte de operadores do direito.
Palavras-chaves: direito – trabalho – processo - tecnologia – CLT - 
CPC 

ABSTRACT
The main goal of this article is to invite the reader to the changes in 
procedural labor law arising from the need to adapt labor justice due 
to the pandemic, COVID19. The use of technology as an element that 
contributes to the speed and reduction of bureaucracy without losing 
sight of the due legal process, but also addresses the existing pro-
blems from internal resistance on the part of magistrates, civil servants 
and even bailiffs, as well as the use of at least immoral actions on the 
part of legal operators.
Keywords: justice - work - process - technology - CLT - CPC

mailto:adv.wiltonoliveria%40gmail.com?subject=


A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 142

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 ficará marcado na memória de todos os brasi-
leiros principalmente em decorrência da chegada da pandemia, CO-
VID19, no território pátrio de maneira avassaladora, porém os efeitos 
trazidos vão muito além dos aspectos de saúde perpassam por: com-
portamentos políticos, divisões sociais, baixo padrão cultural, baixa 
estima e a falta de perspectiva de vida contribuindo para que uma 
parcela gigantesca da sociedade banalizasse ou minimizasse extre-
mamente o vírus e suas consequências.

Este estudo tem como pano de fundo o cenário supracitado, 
mas seu objetivo é discutir como no meio deste “novo normal”, a jus-
tiça do trabalho teve que se adaptar para que os processos simples-
mente não parassem, o Estado Democrático de Direito estagnasse e 
a barbárie tomasse conta das relações trabalhistas, as quais, diga-se 
de   passagem, ficaram em estado de ebulição contínua durante todo 
o período.

Vive-se na chamada terceira Revolução Industrial, da tecnolo-
gia da informação e comunicação, de forma que o incremento tecno-
lógico no direito processual se tornou imperativo e como não poderia 
deixar de ser, trouxe em anexo benefícios e malefícios no cotidiano 
dos operadores do direito que militam na seara trabalhista. 

Assim, busca-se avaliar como a adaptação ao rito imposto com 
uso do CPC (BRASIL 2015), o Ato da Corregedoria Regional em parti-
cular o nº 21, de 27 de abril de 2020, do TRT5 e o Ato nº 11, de 23 de 
abril de 2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, pois es-
tes foram os pilares de funcionamento da Justiça do Trabalho durante 
este período, contribuíram para o prosseguimento do feito e o devido 
processo legal.

Aborda-se, em conjunto como na realidade prática, situações 
variadas atrapalham ou colaboram no fazer cotiando, desde as difi-
culdades em manuseio com a tecnologia, a baixa qualidade da in-
ternet no Brasil, no tocante ao sinal, fazendo com que advogados se 
afastassem, ainda mais, da Justiça do Trabalho e também como em 
outros aspectos facilitou o labor dos advogados, possibilitado pelas 
audiências telepresenciais evitando deslocamento, congestionamento 
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no trânsito, estacionamentos e esperas intermináveis para realização 
de uma simples audiência inicial, a qual em contexto real, na maioria 
das vezes, são infrutíferas e duram pouquíssimo tempo.

Salienta-se, mesmo que em apertada síntese, como alguns ju-
ízes são resistentes ao uso da tecnologia, atrapalhando significativa-
mente o prosseguimento do feito e como a interpretação ipsis litteris, 
diria tendenciosa, do Ato Normativo Conjunto n° 20, de 29 de setem-
bro de 2020, TJBA, pelos oficiais de justiça travaram o processo no to-
cante a entrega das notificações, assim como no momento da execu-
ção e como o TRT5, em face de recurso que inviabiliza ou retarda ao 
máximo o direito de defesa e do contraditório, em ato inconstitucional.

Por fim, apresenta-se a discussão sobre quais procedimentos 
espera-se que façam parte do cotidiano da Justiça do Trabalho, após 
período pandêmico, uma vez que trouxe possibilidades reais no tocan-
te a aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, 
contribuindo para o descongestionamento nos trâmites processuais.

APLICAÇÃO DO CPC NA JUSTIÇA DO TRABALHO E A MORTE 
DO RITO SUMARÍSSIMO 

É de amplo conhecimento para todos que laboram na Justiça do 
Trabalho que o CPC, Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015, 
tem seu uso de forma subsidiária e supletiva, naquilo que a CLT (Con-
solidação das Leis Trabalhista), Decreto-Lei nº 5.452/1943, for omissa 
ou incompleta (vide o artigo 769 do próprio dispositivo legal).

Diante deste mandamento e com a necessidade de readap-
tação decorrente da impossibilidade de manutenção das audiências 
presenciais, fez-se uso da aplicação supletiva do CPC, dada a sua 
completa compatibilidade neste contexto. Muitas audiências inaugu-
rais simplesmente deixaram de existir, pois no corpo da intimação 
passou a existir determinação para o reclamado apresentar defesa 
no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revelia e confissão ficta, ou 
seja, obedecendo ao artigo 335 do CPC.

A partir de então, são abertos prazos para manifestação do re-
clamante a respeito das preliminares, prejudiciais de mérito e demais 
documentos, pois alguns juízes de forma aleatória aplicam 5 (cinco), 
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10 (dez) e 15(quinze) dias, coisas do Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª região (TRT5). Porém, tal procedimento contribuiu para certa 
vantagem ou reequilíbrio em relação ao reclamante no tocante aos 
processos do rito sumaríssimo, previstos no artigo 852-A da CLT, du-
rante a audiência, a qual obrigatoriamente é Una.

Sabe-se que nestes processos, os quais os valores não ultra-
passam 40 (quarenta) salários-mínimos, o reclamado geralmente dei-
xa para fazer a juntada da contestação e demais documentos minutos 
antes da audiência, pelo sistema PJE, pois no artigo 847 da CLT no 
seu Parágrafo único permite que a contestação seja juntada até a au-
diência. 

Dessa forma, o patrono do reclamante, caso exista, pois se 
sabe, também, que o empregado pode fazer uso do jus postulandi, 
teria apenas 20 (vinte) minutos para defesa oral, inteligência do artigo 
847 da CLT. Com essa nova estrutura, esse prazo deixou de existir, de 
maneira que a análise do aduzido na contestação e demais documen-
tos possa, e deva ser, mais cuidadosa. Reitera que tal situação é muito 
mais justa para o hipossuficiente empregado/reclamante, uma vez que 
um dos pilares da Justiça do Trabalho é a busca da verdade real, não 
cabendo a impugnação genérica, sendo imperativo a análise criteriosa 
de cada um dos documentos apresentados.

No contexto prático, as audiências com o magistrado têm ocor-
rido de fato somente quando da necessidade de oitiva das testemu-
nhas e o procedimento tem sido no seguinte sentido: 

1. Inexistência da audiência inaugural, com fulcro na Reso-
lução nº 314 do Conselho Nacional de Justiça em conso-
nância com o artigo 6º do Ato nº 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, c/c Ato GP/TRT5 nº 06 de 06 abril de 2020, art. 
6º, ainda, o CR TRT5 21, de 27/04/2020, art. 3º, §2º, ali-
cerçado no art. 335, do CPC, aplicado supletivamente com 
supedâneo no art. 769, da CLT.

2. Intimação da parte reclamada para no prazo de 15 dias, 
juntar contestação bem como para apresentar proposta 
conciliatória, sob pena de aplicação da revelia e suas con-
sequências. 
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3. Juntada a peça de oposição e demais documentos. Abre-
-se prazo para o reclamante manifestar-se sobre as preli-
minares, prejudiciais de mérito e documentos, período que 
tem variado no TRT5, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) dias. 

4. Novos prazos para as partes especificar as provas que pre-
tendem produzir, sua pertinência e finalidade, bem como se 
manifestar sobre a possibilidade de acordo e de realização 
da prova oral de forma telepresencial (videoconferência), 
com base no Ato nº 21, do TRT5.

5. Necessidade apresentada e aceita pelo juízo de primeira 
instância, entra-se na fila para marcação da audiência te-
lepresencial;

6. Não havendo novas provas a serem produzidas e teste-
munhas arroladas, já com tema específico e deferido pelo 
juízo, fica-se concluso para sentença.

No primeiro olhar, existe uma lógica singular e que deveria ser 
aceita por todos, porém em uma ótica mais apurada, ficar ao encargo 
do magistrado entender se a oitiva da testemunha é necessária ou 
não, estar-se-á cerceando o direito de defesa e do contraditório e pre-
judicando mortalmente as argumentações/razões possíveis em caso 
da necessidade de um recurso ordinário ou de revista.

Não à toa, está sendo cada vez mais comum o uso de recursos 
ordinários com objetivo específico de nulidade do ato processual, por 
negatória da oitiva das testemunhas, de forma a sobrecarregar o judi-
ciário trabalhista, tornando-se contraproducente, oneroso ao Estado e 
essencialmente prejudicial, ainda mais ao empregado/reclamante com 
a morosidade da decisão final.  

AUDIÊNCIAS TELEPRESENCIAIS DINÂMICAS E LIMITAÇÕES

Segundo estudos especializados recentemente, o Brasil está 
entre os 5 (cinco) países do mundo em que mais se utiliza a internet. 
Segundo o site do Governo Federal, o Ministério da Infraestrutura, 
78,3% dos brasileiros estão conectados, todavia é preciso analisar a 
qualidade desta conectividade, na realidade fática.
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O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em pesquisa 
realizada em 2019, 92% (noventa e dois por cento) dos brasileiros 
usam a internet para redes sociais, ou seja: WhatsApp, Instagram, Fa-
cebook, Twitter, Tik Tok, Linkedin, Telegram e outros, porém na hora 
de usar para outros fins, a exemplo de pesquisas científicas e estudos, 
os números decaem drasticamente. Não à toa, o fenômeno das cha-
madas Fake News   prolifera-se facilmente entre a população.

O cenário acima exposto teve condão somente de alertar que, 
estar com o telefone celular em mãos conectado a uma rede de inter-
net, não implica em ser alfabetizado digitalmente, existe um contin-
gente de pessoas analfabetas digitais e funcionais em escala estratos-
férica, o que interfere diretamente neste “novo normal”, no tocante ao 
labor trabalhista e nas realizações das audiências.

Por incrível que pareça, o uso do google meet, zoom ou life size 
se torna um problema operacional significativo, demonstrando o anal-
fabetismo digital e dificultando a oitiva das partes, das testemunhas e 
dos prepostos. 

Salienta-se, em conjunto, que além da dificuldade operacional 
sobredita, existe ainda, a questão econômica, pois para fazer uso des-
ses recursos faz-se necessário ter um pacote de dados, ou seja, uma 
relação contratual entre usuário e empresa de telefonia e internet com 
determinada quantidade de informações que o usuário poderá con-
sumir, enviando e recebendo, por um determinado período. Tais “pa-
cotes” têm um custo, muitas vezes não recepcionados pela condição 
econômica do brasileiro de classe D e E.

A situação acima referenciada acabara por não permitir a ple-
nitude das audiências telepresenciais, pois caso fossem impostas a 
qualquer custo certamente incorreria em distorções com as pessoas 
de menor renda e, por conseguinte, parco acesso à internet, violando 
garantias constitucionais, como: a ampla defesa, o contraditório e a 
inafastabilidade da jurisdição. 

Não raramente necessita-se fragmentar a audiência, por proble-
mas técnicos, uma vez que o sinal da internet muitas vezes não favo-
rece o depoimento da parte, da testemunha, do preposto. As “quedas” 
e “travamentos” são constantes e impõe-se remarcação para a oitiva 
especificadamente, entretanto, não mais no calor daquela audiência.



A PANDEMIA DO SÉCULO XXI E AS NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 147

Para minimizar tal situação a solução apresentada foi fazer uso 
do escritório do patrono como “porto seguro” à existência da audiên-
cia, seja reclamante ou reclamado/preposto e as testemunhas. Tal si-
tuação é no mínimo incoerente, pois se a impossibilidade da audiência 
telepresencial perpassa por não aglomerar pessoas em ambientes fe-
chados, os escritórios de advocacia não se apresentam como locais 
mais preparados à segurança em relação a contaminação pelo CO-
VID19, de forma que estar-se-á apenas transferindo a aglomeração, o 
risco, dos tribunais para os escritórios, livrando apenas os servidores 
públicos e o(a) magistrado(a) da possibilidade de contágio. 

Outra situação de suma importância perpassa pela própria pro-
dução das provas, pois infelizmente existem profissionais cuja ética é 
subjetiva, “ganhar” o processo é mais importante que contribuir para 
fazer justiça, desta forma não existe garantia na lisura no depoimen-
to das testemunhas, por mais que o(a) magistrado(a) condutor(a) da 
audiência esteja disposto(a) a tomar precauções. Infelizmente não se 
pode confiar na ética profissional, como elemento de blindagem, com 
as devidas venias aos colegas que não têm tal postura, mas a prática 
é uma realidade entre um contingente gigantesco de “colegas”.

Por outro lado, a tecnologia propiciou um dinamismo significati-
vo ao fazer cotidiano do advogado. Era comum ao operador do direito 
militante da seara trabalhista em decorrência de uma audiência inicial 
ou até mesmo de conciliação no CEJUSC (Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania) marcada para as 9h30m, ter que sair de 
casa às 7h, enfrentar trânsito denso, buscar lugar para estacionar, ser 
extorquido pelo: “flanelinha” zona azul ou estacionamento privado e 
ver sua audiência começar somente às 11h, e, na maioria das vezes, 
sem acordo.

Na conjuntura vivida, tal situação foi minimizada uma vez que 
enquanto aguarda o início da audiência virtual, seja no escritório ou 
até mesmo em sua residência, trabalhando em home office, tornou-
-se perfeitamente possível organizar/construir outra petição, revisitar 
o processo, verificar o andamento dos demais e tantos outros afazeres 
típicos da profissão, sem o stress do deslocamento e demais elemen-
tos supranarrados.
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RESISTÊNCIA AO USO DA TECNOLOGIA E OS ATOS NORMATIVOS 

Tal resistência, no contexto dos juízes de primeiro grau, ao me-
nos no TRT5, trata-se de minorias, felizmente, todavia, ainda assim, 
dificulta-se por demais a vida do hipossuficiente, o trabalhador, dei-
xando-o sem as verbas alimentares. As situações tornaram-se caóti-
cas quando da ação direitos básicos como: levantamento do FGTS ou 
liberação das guias do seguro-desemprego, dependerá da existência 
de ao menos uma audiência e, o juízo, no momento da intimação, já 
determinava a inexistência da possibilidade na modalidade presencial 
ou telepresencial, ou seja, oitiva das partes e demais, somente quan-
do finalizada a pandemia.

Os patronos trabalhistas viram seu labor redobrar no sentido 
de explicar ao cliente/reclamante que uma ação intentada em março 
2020 até aquela data não foi marcada audiência de instrução. Mesmo 
já tendo passado pelo rito do “novo normal” e precisar apenas da oiti-
va das testemunhas, simplesmente não ocorre a requerida audiência, 
tendo como respostas após os inúmeros pedidos de prosseguimento 
do feito: “Aguarde-se sob responsabilidade do Departamento de Audi-
ências a inclusão do feito em pauta de instrução oportuna.”

O que se tem de fato são juízes resistentes ao uso da tecnolo-
gia, seja por analfabetismo digital ou por convicções políticas, tentan-
do obrigar a reabertura do fórum a qualquer custo, porém, tal postura 
apenas prejudicou o hipossuficiente da relação, trata-se de um abuso 
de autoridade velado. 

Ocorre que a resistência ao uso da tecnologia torna-se um pro-
cesso gradativo de suicídio profissional. Nenhuma das partes envolvi-
das no prosseguimento processual pode dar-se ao luxo de ignorar que 
muitas das tecnologias utilizadas de forma emergencial certamente 
estão incorporadas ao cotidiano, não se consegue segurar a roda da 
vida/história.

Juízes, advogados, servidores, desembargadores que não sa-
bem e nem se interessam em manusear as novas ferramentas, ou ao 
menos conhecer para atuar no processo, não se dão conta que tal 
postura é tão importante quanto conhecer a CLT, o Código Civil e o 
Código de Processo Civil e, por conseguinte, estão aquém da possibli-
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dade de servir ao público. Não se exige conhecimento de um “cybers-
tars”, mas a resistência torna essa pessoa um fardo para a sociedade.

Não é plausível tratar dessa temática sem trazer à baile os 
profissionais extremamente necessários, conhecidos como oficiais de 
justiça. Dentre suas atribuições estão: fazer pessoalmente citações, 
prisões, penhoras e demais diligências próprias do ofício jurídico, en-
tregar mandado em cartório após seu cumprimento, auxiliar o juiz na 
manutenção da ordem no tribunal e efetuar avaliações quando neces-
sário.

Neste contexto, estes profissionais passaram a fazer uso do 
Ato Normativo Conjunto n° 20, de 29 de setembro de 2020, TJBA, de 
forma ao menos temerária e prejudicou, às vezes de forma irreversí-
vel, o hipossuficiente da relação.

O artigo 10º do referido Ato, aduz sobre a forma como tais pro-
fissionais devem exercer suas obrigações em tempos de pandemia:

Art. 10. Fica autorizada a retomada da expedição dos 
mandados judiciais. 

§ 1º. Os mandados judiciais continuarão sendo cumpridos 
pelos oficiais de justiça, preferencialmente, por e-mail, 
telefone, WhatsApp, ou outro meio eletrônico, devendo 
ser certificada a forma de comprovação do recebimento, 
à exceção daqueles, urgentes, que demandem cumpri-
mento presencial e imediato. 

§ 2º. Os mandados de intimação para as audiências 
deverão ser cumpridos a partir da segunda fase da 
retomada e, quando não for possível cumpri-los na 
forma prevista no parágrafo anterior, serão cumpridos 
presencialmente. 

§ 3º. Na quarta fase da retomada das atividades do PJBA, 
os oficiais de justiça que, comprovadamente, compõem 
o grupo de risco, previsto no art. 2º deste Decreto, 
cumprirão os mandados por e-mail, telefone, WhatsApp, 
ou outro meio eletrônico, na forma do § 1º, deste artigo. 

§ 4º. Na quarta fase da retomada das atividades 
do PJBA, todos os mandados judiciais, que não 
possam ser cumpridos na forma do § 3º, deste artigo, 
independentemente de serem caracterizados como 
urgentes, ou não, deverão ser cumpridos presencialmente 
pelos oficiais de justiça, que não integram o grupo 
de risco, previsto no art. 2º deste Decreto, no prazo 
de 30 (dias), prorrogável por igual período. § 5º. As 
indenizações de transporte, previstas na Resolução nº 
14, de 07 de agosto de 2013, serão devidas, apenas 
nas hipóteses de cumprimento presencial e imediato, 
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a título de ressarcimento de despesas, realizadas com 
locomoção, efetivamente comprovadas.

No entanto, a interpretação assimilada foi de isenção da res-
ponsabilidade de cumprimentos das suas obrigações. Observa-se, cla-
ramente, no parágrafo primeiro, que é autorizado a citação por meios 
eletrônicos, situação a qual, inclusive, já havia previsão no CPC, no 
artigo 249, V, porém foi destacado, constando os termos: e-mail, te-
lefone, WhatsApp ou outros, portanto, instagram, telegram, twitter e 
tantos outros quantos surgissem, poderiam e deveriam ser utilizados 
para efetuar a citação.

É imperativo destacar que no final do mesmo parágrafo tem-se: 
“à exceção daqueles, urgentes, que demandem cumprimento presen-
cial e imediato”. Esta parte, os oficiais de justiça simplesmente igno-
raram, com isso diversos reclamados inescrupulosos valeram-se da 
inércia de tais profissionais, evitando ser citados ou, no momento da 
execução, ganhando tempo para livrar-se de bens que poderiam servir 
para penhora, o fato é que a morosidade sempre foi e será parceira 
da impunidade.

Situação de resistência ao uso da tecnologia inexplicável está 
ocorrendo, também, nas sessões de julgamento do TRT5, produzindo 
um cerceamento de defesa disfarçado.

Como é de senso comum aos militantes da seara trabalhista 
o Recurso Ordinário, (RO), tem como objetivo pleitear junto ao órgão 
colegiado de instância superior a revisão e modificação da decisão/
sentença do juiz a quo em sua plenitude ou em parte. Sua previsão 
legal está no artigo 895 da CLT.

Dentro do devido processo legal, nesta situação estar a possi-
bilidade da sustentação oral realizada pelo patrono, durante a sessão 
de julgamento. Trata-se sem dúvida alguma de uma eficaz ferramenta 
na aplicação da ampla defesa e do contraditório, estar-se-á garantido 
através da oralidade a possiblidade de demonstrar, com emoção, os 
fundamentos pleiteados no referido recurso.  

Todavia, na própria notificação de que o processo estaria em 
pauta, apresenta-se a seguinte redação: “Os processos não julgados 
na sessão virtual em virtude de inscrição para sustentação oral ou 
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pedido de vista por qualquer dos integrantes do colegiado ou por eles 
destacados, bem como destacado por membro do Ministério Público 
do Trabalho, serão adiados para a sessão presencial/telepresencial, 
com data a ser designada, sendo as partes e seus procuradores no-
vamente intimados, via DeJT, acerca da data de julgamento, a ser 
designada oportunamente.”

Tal situação, absurda, coloca o hipossuficiente na berlinda. 
Caso o patrono requeira sustentação, o processo sai de pauta, benefi-
ciando o infrator e alimentando a morosidade da justiça e caso permita 
o seguimento da pauta, o reclamante está cerceado do direito de defe-
sa, pela ausência da sustentação oral. Não se enxerga lógica jurídica 
nesta situação, inclusive as sessões de julgamento do TJBA, nas suas 
turmas ocorreram com as necessárias defesas, normalmente, sendo a 
postura excludente específica do TRT5.

PROCEDIMENTOS POSITIVOS ADVINDOS DO “NOVO NORMAL”

Movimentar a justiça em um país que reina a injustiça social 
é uma tarefa árdua, realizada com afinco pelos advogados, pois a 
Constituição Federal (BRASIL, 1988) no seu artigo 133 apresenta o 
advogado como indispensável a justiça, e sem dúvida tal premissa é 
verdadeira. 

Paralelo a tal cenário, a tecnologia favorece em diversos as-
pectos da vida social, muito mais que a mera comunicação instantâ-
nea, tem-se a possibilidade de criação de provas, registro de diversas 
situações que facilitam no dia a dia do trabalho do jurista.

A pandemia, COVID19, impôs mudanças nos comportamen-
tos, procedimentos, dentre elas a forma de comunicação entre os 
advogados e o juízo. O TJBA abriu a possibilidade de comunicação, 
atendimento, com o magistrado e com o secretário da vara através 
de videoconferência, com horário marcado e em situação que evita 
o deslocamento e a espera interminável para pleitear andamentos e 
esclarecer situações nos processos que patrocina.

Ficou provado que as audiências no CEJUS, assim como as 
de conciliação em processo de rito ordinário, não precisam ser pre-
senciais, pois são extremamente objetivas e efetivas ao fazer uso das 
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ferramentas tecnológicas. Melhora-se a qualidade de vida dos envol-
vidos e promove a aceleração dos atos processuais.

Com o fim da pandemia, espera-se que seja possível inclusive 
fazer audiências de instrução híbridas, a exemplo, os advogados e 
partes presencialmente e as testemunhas não terem que se deslocar 
de seus trabalhos, sair de suas casas para prestar tal serviço à justiça. 
Ou ainda, imagine-se uma situação que um reclamante já esteja traba-
lhando em outro estado quando da marcação da audiência, não seria 
necessário seu deslocamento até a vara do trabalho competente, e 
porque não o reclamado que tem sede em diversos estados, poder se 
fazer presente de forma virtual sem a contratação de um preposto, o 
qual apesar da obrigação legal, muitas vezes não sabe sequer o que 
está acontecendo.

De igual forma no contexto atual as sessões de julgamento, 
segundo grau, obrigam o advogado a tirar todo o dia para acompa-
nhamento, inviabilizando o profissional durante período alongadíssi-
mo. Com a possibilidade de revisão do TRT5 da postura negacionista 
e resistente à tecnologia, torna-se possível dinamizar este tempo, sem 
sair do escritório ou mesmo em home office.

Analisando estes e outros elementos far-se-á pensar que ao 
findar este inferno pandêmico, muito dos procedimentos adotados tor-
nar-se-ão rotinas desde que avaliados, melhorados e estabilizados, 
facilitando a celeridade, a economia processual, reduzindo a morosi-
dade e crescendo o sentimento de justiça social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, em verdade apresenta um misto de apanhado das 
normas que regem o Direito Processual do Trabalho em períodos nor-
mais e associado ao momento da pandemia, mas também apresenta 
certo tom denunciativo, pois acaba demonstrando como alguns ope-
radores do direito em todas as esferas agem, muitas vezes, na con-
tramão da ética e, assim, contribuindo para macular a própria ideia de 
justiça do trabalho.

Ocorre que a pandemia impôs modificações no direito proces-
sual do trabalho, invertendo a ordem entre a CLT e o CPC. Nas condi-
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ções naturais a consolidação viria na proa e o código na poupa, porém 
em decorrência da atualização processual trazida em 2015, é certo 
que o protagonismo mudou de lado.

Tal situação associada, ainda, às determinações advindas do 
Ato da Corregedoria Regional, em particular o nº 21, de 27 de abril de 
2020, do TRT5 e Ato nº 11, de 23 de abril de 2020 da Corregedoria 
Geral da Justiça do Trabalho obrigaram as novas formas de fazer com 
que o Direito Processual do Trabalho se moldasse aos tempos pan-
dêmicos.

As impossibilidades dos atos presenciais imprimiram a aplica-
ção de meios virtuais às chamadas audiências telepresenciais, como 
única forma de não permitir que a Justiça do Trabalho parasse em 
momento tão crucial, pois a pandemia ressuscitou o direito do traba-
lho que estava convalescendo com a famigerada reforma trabalhista, 
de um momento para o outro as MPs nºs 927 e 936 decretadas pelo 
governo federal trouxe à tona possibilidades de suspensão do contrato 
de trabalho, redução da jornada de trabalho e antecipação de férias, 
chacoalhando as relações de emprego.

Como não poderia deixar de ser, efervesceram as relações tra-
balhistas e uma infinidade de direitos não foram cumpridos. As ações 
trabalhistas voltaram a crescer e certamente terão reflexo durante 
algum tempo. E não seria aceitável que a Justiça do Trabalho sim-
plesmente parasse, desta forma a tecnologia virou suporte ideal para 
aplicação da justiça, agora não só como instrumento petitório, como é 
o caso do (Processo Judicial Eletrônico) PJE, mas como ferramentas 
de aplicação da lei, portanto tinha alma e ganhou corpo.

O google meet, o zoom e o life size passaram a fazer parte do dia 
a dia da Justiça do Trabalho. A citação por WhatsApp, telefone, e-mail 
e outros meios eletrônicos deixaram de ser possibilidade e passaram a 
ser instrumentos efetivos. Mas não só de boas coisas vive-se no mo-
mento pandêmico, a tecnologia esbarrou com uma série de problemas 
que variam de técnicos até sociais, econômicos e até mesmo culturais.

Vive-se em um país com uma péssima distribuição de renda e 
uma recessão econômica significativa. O poder aquisitivo da maior par-
te da população é baixo, com isso, ter um pacote de dados que sustente 
internet no telefone celular, principal meio de acesso à internet utilizado 
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no Brasil, não é prioridade. Registra-se, ainda, que a qualidade do sinal 
de internet no país deixa muito a desejar, têm-se operadoras de telefo-
nia em quantidade, porém todas com baixo nível de qualidade.

Do ponto de vista cultural, tem-se um número gigante de pes-
soas conservadoras: advogados, juízes, servidores, desembargado-
res e oficiais de justiça resistentes ao modelo de trabalho imposto pela 
pandemia com uso do ferramental tecnológico. Mas não se pode pa-
rar a roda da história, a tecnologia não vai retroagir de forma que o 
profissional travado no tempo e no espaço, concursado ou autônomo 
necessita ser expulso do mercado a bem da evolução social.

Sabe-se que a ética do brasileiro tem má reputação. A cultu-
ra do tirar vantagem em tudo, infelizmente faz parte do “DNA social” 
desta nação, assim advogados não são diferentes. Reitera as vênias 
daqueles que resistem bravamente a contaminação desse infeliz traço 
cultural, mas em número significativo “ganhar” a causa é mais impor-
tante que contribuir para fazer justiça. 

Porém, mesmo diante deste caos, espera-se que muito do 
trazido à baile em decorrências das necessidades adaptativas, pas-
sem a fazer parte do cotidiano, em particular as audiências virtuais de 
conciliação via CEJUSC e iniciais do rito ordinário, a possiblidade de 
marcação de horário com o magistrado de forma virtual dentre outras 
narradas em momentos específicos acima.

Com todas as vênias, a Têmis, deusa das leis, o momento é 
para invocar Hefesto, deus da tecnologia, para que se consiga manter 
os ganhos trazidos com a tecnologia para o Direito em sua plenitude, 
com foco nas relações de trabalho.
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