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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como norteadora análise dos impactos da flexibilização trabalhista nos 
contratos de trabalho. Desde a Constituição Federal de 1967, diversas medidas que vão na 
contramão dos trabalhadores têm sido adotadas. O principal argumento para justificar essas 
alterações, é de que ao longo dos anos, com a inconstância econômica, desempregos e inflação, 
são necessárias medidas para a geração de novos postos de trabalho.Outra forte alegação para 
justificar as reformas, é de que haveria redução considerável no número de ações trabalhistas. 
Contudo, na prática, o que na verdade se pretende é facilitar a vida dos empresários com menos 
normas e regulamentações. É através dessas brechas que muitos contratos são celebrados com 
vícios. Assim, o trabalhador que é a parte mais vulnerável na relação empresa x empregado, é 
quem arca com as conseqüências de medidas precipitadas e inconstitucionais. Conforme 
estudado durante todo este artigo, fora possível chegar à conclusão de que medidas flexibilistas 
tendem a ter resultados menos benéficos ao empregado e beneficiam o empregador. Ao lado dos 
anos, diversos Direitos do Trabalho foram e tem sido retirado gradativamente em nome de uma 
política de geração de empregos que na prática é falaciosa. Desse modo, podemos concluir que, 
os impactos nos contratos de trabalho advindos da flexibilização não fez das Leis Trabalhistas, 
não são benéficos e alguns até mesmo Inconstitucionais. Assim, diariamente juristas tem lutado 
para que os artigos Inconstitucionais regidos pela Reforma Trabalhista sejam revogados e que 
seja combatido o retrocesso. 

Palavras-chave: Desregulamentação.Trabalho. Flexibilização. 
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The presentworkisguidedbytheanalysisoftheimpactsof labor flexibilityonemploymentcontracts. 
Sincethe Federal Constitutionof 1967, severalmeasuresthat go againsttheworkershavebeenadopted. 
The mainargumenttojustifythesechangesisthat over theyears, witheconomicinstability, 
unemploymentandinflation, measures are neededtogenerate new jobs. 
Anotherstrongclaimtojustifythereformsisthattherewouldbe a considerablereduction in thenumberof 
labor claims. However, in practice, whatisactuallyintendedisto make lifeeasier for entrepreneurs 
withfewerrulesandregulations. It isthroughtheseloopholesthatmanycontracts are enteredintowith vices. 
Thus, theworkerwhoisthemostvulnerablepart in thecompany x 
employeerelationshipistheonewhobearstheconsequencesofhastyandunconstitutionalmeasures. As 
studiedthroughoutthisarticle, it hadbeenpossibletoconcludethatflexibilistmeasurestendtohaveless 
beneficial results for theemployeeandbenefittheemployer. Over theyears, several Labor 
Rightswereandhavebeengraduallywithdrawn in thenameof a policyofjobcreationthat in 
practiceisfallacious. Thus, 
wecanconcludethattheimpactsonemploymentcontractsarisingfromtheflexibilizationof Labor Laws are 
not beneficial and some are evenUnconstitutional. Thus, juristshavebeenfightingon a 
dailybasissothattheUnconstitutionalarticlesgovernedbythe Labor Reform are 
revokedandthatretrogressionisfought. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como norte adora análise dos impactos da flexibilização 

trabalhista nos contratos de trabalho. Desde a Constituição Federal de 1967, 

diversas medidas que vão na contramão dos trabalhadores têm sido adotadas. O 

principal argumento para justificar essas alterações, é de que ao longo dos anos, 

com a inconstância econômica, desempregos e inflação, são necessárias 

medidas para a geração de novos postos de trabalho. 

Assim, outra forte alegação para justificar as reformas, é de que haveria redução 

considerável no número de ações trabalhistas. Contudo, na prática, o que na 

verdade se pretende é facilitar a vida dos empresários com menos normas e 

regulamentações. É através dessas brechas que muitos contratos são celebrados 

com vícios. Assim, o trabalhador que é a parte mais vulnerável na relação 

empresa x empregado, é quem arca com as consequências de medidas 

precipitadas e inconstitucionais.As normas que regem a Consolidação dos Direitos 

Trabalhistas, são uma Garantia Constitucional que ao longo da história o 
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trabalhador fez jus a essa conquista. Sendo assim, é função do Estado garantir 

que os Princípios Constitucionais sejam resguardados.  

Desse modo, faz emergir o debate quanto aos fatores ligados a flexibilização dos 

Direitos Trabalhistas enquanto as suas conseqüências. Assim, salutar a indagação 

do problema como “quais os impactos da flexibilização trabalhista nos contratos de 

trabalho?” Assim, o artigo busca como objetivo geral identificar os impactos da 

flexibilização trabalhista nos contratos de trabalho e como objetivos secundários 

apresentar o que é a relação de emprego, identificar o processo de flexibilização e 

conceituar as conseqüências da flexibilização. 

Atentando-se para finalidade do artigo, será aplicado a metodologia dialética 

descritiva para abordar o tema proposto do trabalho em contendo, de forma a 

transmitir uma reciprocidade de idéias, embates e/ou consonância necessária para 

desenvolvê-lo. Ademais, será realizado o procedimento estruturalista para 

demonstrar o desenvolvimento que os compilados de idéias que apresentarão o 

tema. 

 

 

1. A RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

1.1 EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

Com o surgimento do Estado Social, e os direitos de segunda geração, diversas 

transformações ocorrem na sociedade. Dentre elas, se destaca a mais relevante, as 

reivindicações do proletariado. A partir da ascensão do Estado Liberal logo após a 

Revolução Francesa, a sociedade passou a enxergar a necessidade que o Estado 

atuasse de maneira mais interventiva nas relações privadas. 



5 
 

  
  
 
 

E foi durante o final do século XIX e início do século XX, que Karl Max, ao lado de 

Frederic Engels, escreveram diversas obras como ato de protesto a propriedade 

privada e aos empregadores. Destacam-se as obras “O Manifesto do Partido 

Comunista” e “O Capital”. 

Ao longo dos anos, com o surgimento do Estado Democrático de Direito e a edição 

dos Direitos Universais Humanos, medidas que resguardassem a figura do 

trabalhador passaram a ser aplicadas e exigidas nos contratos de trabalho. 

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, aduz que:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e na ordem 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do 
Brasil. (Brasil, 1988) 

 

Além disso, o artigo XI da Carta Magna, assegura que são Direitos Sociais a 

Educação, a Saúde, o Trabalho, a Moradia, o Lazer, a Segurança, a Previdência 

Social, a Proteção à Maternidade e à Infância, a Assistência aos Desamparados, na 

forma desta Constituição. 

Carlos Henrique Bezerra Leite salienta que (2020, p.55): “É a Constituição Federal 

de 05.10.1988 que inaugura uma nova página na história dos direitos sociais no 

Brasil, repercutindo diretamente no direito do trabalho sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito”. 

Portanto, a evolução dos direitos no Brasil a partir do século XX, trouxe ao 

empregado diversas garantias que anteriormente eram desconhecidas. Assim, é 

louvável o reconhecimento tanto no preâmbulo da Constituição, bem como no rol de 

direitos sociais, a seguridade estatal para a manutenção dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores brasileiros. 
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Dessa forma, Mauricio Godinho Delgado (2013, p.89), acrescenta que: 

O Direito do Trabalho surge da combinação de um conjunto de fatores, os 
quais podem ser classificados em três grupos específicos: fatores 
econômicos, fatores sociais, fatores políticos. Evidentemente que nenhum 
deles atua de modo isolado, já que não se compreendem sem o concurso 
de outros fatores convergentes. Muito menos têm eles caráter estritamente 
singular, já que comportam dimensões e reflexos diferenciados em sua 
própria configuração interna (não há como se negar a dimensão e 
repercussão social e política, por exemplo, de qualquer fato 
fundamentalmente econômico). Entretanto, respeitadas essas limitações, a 
classificação sugerida se mantém válida e funcional, por permitir uma visão 
abrangente do conjunto do processo de construção e consolidação do ramo 
justrabalhista. 

 

Luciano Martinez (2020, p.53) opina a respeito da necessidade de implementação 

de delimitação da relação de emprego, vejamos: 

A coexistência social estabelece, inevitavelmente, a criação de vínculos 
entre os sujeitos conviventes. Esses vínculos visam à satisfação de 
necessidades diversas, não necessariamente jurídicas. Quando, entretanto, 
uma específica relação social está inserida numa estrutura normativa, diz-se 
existente uma relação jurídica. 

 

Portanto, o Direito do Trabalho, surge para resguardar as relações de trabalho, 

sobretudo o trabalhador, que nos contratos de trabalho é a parte mais vulnerável. 

A relação de trabalho e emprego possuem características essenciais responsáveis 

por diferenciá-las. A relação de trabalho corresponde a qualquer vínculo jurídico por-

meio do qual uma pessoa natural executa obra ou serviços para outrem, mediante o 

pagamento de uma contraprestação. Podemos afirmar que a relação de trabalho é 

gênero da qual a relação de emprego é uma espécie.  

Dessa forma, Luciano Martinez (2020, p.53) disserta sobre os elementos de 

caracterização da relação jurídica de emprego, vejamos: 

A relação jurídica, conforme a autorizada doutrina do Professor Miguel 
Reale, é composta de quatro elementos fundamentais170: Um sujeito ativo, 
que é o titular ou o beneficiário principal da relação. Anote-se que o adjetivo 
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“principal” é aqui utilizado com a consciência de que as relações jurídicas 
são, em regra, sinalagmáticas. Ser o titular ou beneficiário principal depende 
muitas vezes da perspectiva do sujeito. Veja-se o exemplo da relação 
jurídica de emprego. Quem é seu titular ou beneficiário principal? O 
empregador afirmar-se-á titular ou beneficiário da prestação do serviço 
ajustado e o empregado, do pagamento dos salários e demais verbas 
correspondentes. Um sujeito passivo, assim considerado por ser o devedor 
da prestação principal. Um vínculo de atributividade, gerador dos títulos 
legitimadores da posição dos sujeitos. É o elemento que tem a capacidade 
de ligar uma pessoa a outra, muitas vezes de maneira recíproca ou 
complementar, mas sempre de forma objetiva. No caso da relação de 
emprego o vínculo de atributividade será necessariamente um contrato de 
emprego, tácito ou expresso, e, sendo expresso, exteriorizado na forma 
verbal ou escrita. Diz-se “necessariamente” porque não há como 
desvincular “relação de emprego” e “contrato de emprego”. Iniciada a 
prestação do trabalho, disparada estará, inevitavelmente, a contratação. Um 
objeto, que é o elemento em razão do qual a relação se constitui e sobre o 
qual recaem as obrigações dos sujeitos ativo e passivo. No caso da relação 
de emprego, o objeto será a prestação de trabalho pessoal, intransferível, 
subordinado e não eventual. 

 

Desse modo, conforme o artigo 3º da CLT, considera-se empregado, toda pessoa 

física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário. 

De acordo com Maurício Godinho Salgado (2019, p.205), vejamos: 

Na prática, a relação de trabalho nada mais é do que a própria execução, a 
realização do contrato em suas manifestações concretas e reais. Mesmo no 
caso de manutenção da relação, contra a vontade de uma das partes 
(sucessão, reintegração), houve prévio contrato ou consentimento anterior. 
Presume-se sempre um contrato tácito na menor das prestações efetivas de 
trabalho, com o revestimento do status empregatício e o desencadeamento 
das fontes normativas protetoras. Cabe, no entanto, ser abandonado o 
unilateralismo das teorias relacionistas que negam a existência do contrato 
ou os efeitos decorrentes sem o efetivo início da sua realização. 

 

Em outras palavras, podemos afirmar que toda a relação de emprego corresponde a 

uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma 

relação de emprego. 
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1.2 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

Podemos relacionar os requisitos caracterizadores da relação de emprego: o 

trabalho por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, 

subordinação jurídica e alteridade. 

Para a caracterização da relação de trabalho, o serviço deverá ser prestado por 

pessoa física, ou seja, não poderá ser prestado por pessoa jurídica. Além disso, o 

serviço deverá ser executado de forma pessoal pelo empregado, não podendo 

delegar a outra pessoa a execução da atividade. 

Além disso, a atividade desenvolvida pelo empregado, não poderá ser eventual, ou 

seja, necessita de uma perenidade para que haja o vínculo. Devido as divergências 

doutrinarias jurídicas, Renato Saraiva (2017, p.28) expõe que: 

A conceituação de trabalho não eventual não é tarefa das mais fáceis para 
os operadores do Direito. Várias teorias surgiram para determinar o real 
sentido de trabalho não eventual, prevalecendo a Teoria dos Fins do 
Empreendimento, considerando como trabalho não eventual aquele 
prestado em caráter contínuo, duradouro, permanente, em que o 
empregado, em regra, se integra aos fins sociais-desenvolvidos-pela-
empresa. A prestação do serviço com habitualidade, de forma contínua e 
permanente, na qual o obreiro passa a fazer parte integrante da cadeia 
produtiva da empresa, mesmo que desempenhando uma atividade-meio, 
caracteriza o trabalho não eventual. 

 

Outro ponto importante, é com relação a onerosidade que é a contrapartida a 

prestação do serviço, o empregado deverá ser remunerado conforte o tipo de 

atividade exercida. Dessa forma, nós atentemos a jurisprudência, conforme vejamos 

o TRT da 13ª Região, 2015: 

 

EMENTA: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
REQUISITOS DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMO BOLSISTA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE. NÃO 
CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Ao afirmar, na inicial, que 
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era empregada do reclamado, deve a reclamante produzir prova do fato 
constitutivo de seu direito, isto é, demonstrar a existência dos requisitos 
caracterizadores da relação empregatícia, constantes do artigo 2º e 3º da 
CLT, quais sejam: a prestação de serviços por pessoa física, com 
pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade. A 
prestação de serviço como bolsista, sem percepção de remuneração, 
descaracteriza a relação de emprego, uma vez que o salário constitui 
elemento indispensável para a configuração do contrato de trabalho. 
Recurso ordinário a que se dá parcial provimento (TRT 13ª R., RO 0186800- 
22.2013.5.13.0026, 1ª T., Rel. Juíza conv. Margarida Alves de Araújo Silva, 

DEJT 13.08.2015). 

 

Com relação a subordinação jurídica, ela é estabelecida contratualmente, em função 

do contrato de emprego celebrado. Devendo o trabalhador, acatar as ordens e 

determinações emanadas, nascendo para o empregador, inclusive, a possibilidade 

de aplicar penalidades ao empregado (advertência, suspensão disciplinar e dispensa 

por justa causa), em caso de cometimento de falta ou descumprimento das ordens 

emitidas. (SARAIVA, 2018, p.48). 

Por fim, temos alteridade que de acordo com a doutrina, pode ser reconhecida como 

a “utilidade patrimonial do trabalho”. Essa característica possui três correntes de 

pensamento e a primeira e mais tradicional é a de Olea. Uma segunda, na qual a 

alienidade é aferida em função da não assunção dos riscos da atividade econômica, 

defendida por BayónChacón e Perez Botija (ajenidadenlos riscos) e uma terceira, da 

alienidade em razão da desvinculação da pessoa do trabalhador da utilidade 

patrimonial do trabalho (ajenidaden lautilidad patrimonial), apresentada por Montoya 

Melgar. (BEZERRA LEITE, 2019, p.302). 

Portanto, havendo a ausência de qualquer um destes elementos, será 

desconfigurada a hipótese de vínculo empregatício. 

Com relação a relação de emprego, existem três espécies. A primeira delas é o 

trabalhador autônomo. De acordo com Godinho (2020, 304), in verbis: 

O trabalhador dotado de autonomia idealiza a regra de prestação do 
serviço, e a ela submete o tomador na medida das necessidades deste. 
Observe-se que o trabalhador autônomo pode, inclusive, alterar as fórmulas 
de concretização dos objetivos pessoais sem dever satisfações a quem 
quer que seja. 
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Vejamos a definição deste tipo de contrato de trabalhado para Luciano Martinez 

(2020, p.27): 

O trabalho autônomo, em última análise, é caracterizado pelo fato de o 
trabalhador (o prestador dos serviços) ser o responsável pela definição do 
tempo e do modo de execução daquilo que lhe foi contratado. Se o 
trabalhador autônomo tem sua atividade reconhecida por lei e atua como 
empresário de si mesmo, diz existente a figura do trabalhador autônomo 
“profissional liberal. 

 

Além disso, temos o contrato de trabalho eventual, a principal característica desse 

tipo de contrato é o trabalhador presta um serviço esporádico, e não há a previsão 

de quando e quanto tempo o serviço será prestado. Como o seu próprio nome diz, é 

pautado pela eventualidade, ou seja, algo instável. 

Luciano Martinez (2020, p.51), fala um pouco sobre a evolução do reconhecimento 

dessa determinada categoria, vejamos:  

Anote-se, porém, que, no começo do século XX, aqueles que hoje são 
tecnicamente identificados como “trabalhadores avulsos” caracterizavam-se 
justamente pelo fato de não estarem vinculados a nenhum empreendimento 
específico. Suas atividades, originariamente desenvolvidas nos portos 
marítimos, os faziam “descolados” dos diversos navios que aportavam para 
a carga e a descarga. Esses operários do cais do porto viviam na 
expectativa das moedas recebidas nos instantes em que atuavam, 
temporariamente, nas estadias das embarcações. O conflito pelo espaço 
laboral era inevitável, o que motivava o controle dos mais antigos 
trabalhadores para o acesso de algum novato. Diante das disputas 
estabelecidas, as entidades sindicais assumiram a responsabilidade de 
organizar a prestação dos serviços, fazendo surgir como categoria os 
trabalhadores avulsos. Como até mesmo as entidades sindicais ressentiam-
se quanto às obrigações de intermediar os contatos entre trabalhadores 
avulsos e tomadores de serviço, foram criados, exclusivamente para os 
serviços portuários, os órgãos gestores de mão de obra. 

 

Por fim, temos o contrato de trabalho avulso, este tipo de contrato se caracteriza 

quando o trabalhador que esteja associado a um sindicato ou não, preste um 

determinado serviço a diversas empresas simultaneamente sem que haja o vínculo 

empregatício com elas, apenas a intermediação do sindicato da classe ou pelo 

Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).  
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Com relação as duas hipóteses de existência de trabalhador avulso, Carlos 

Henrique Bezerra Leite (2020, p.388)opina que:  

Embora a doutrina majoritária considere avulsos apenas os trabalhadores 
da orla marítima, há quem visualize, na figura dos “boias-frias” – recrutados 
por “turmeiros” –, que trabalham ora numa fazenda ora noutra sem se 
prender a lugar nenhum, uma espécie de trabalhador avulso, ainda que sem 
intermediação de sindicato, ou seja, um “avulso individual”. 

 

Sendo assim temos dois tipos de trabalhadores avulsos, o trabalhador avulso 

portuário, regido pela Lei n. 12.815, de 5 de junho de 2013; e o trabalhador avulso 

não portuário, regido pela Lei n. 12.023, de 27 de agosto de 2009. Ressaltando que, 

em ambas as hipóteses é necessária a figura fiscalizadora e intermediadora, caso 

não haja, será desconsiderada a hipótese de trabalhador avulso. 

 

1.3 PRINCÍPIOS TRABALHISTAS 

 

A Constituição Federal é clara quando em seu artigo XI diz que são Direitos Sociais 

a Educação, a Saúde, o Trabalho, a Moradia, o Lazer, a Segurança, a Previdência 

Social, a Proteção à Maternidade e à Infância, a Assistência aos Desamparados, na 

forma desta Constituição. Ou seja, o Direito ao Trabalho é um Direito Constitucional 

assegurado. 

Os Princípios Trabalhistas são extremamente fundamentais para garantir a 

seguridade na relação do contrato entre o empregado e o empregador. São eles que 

garantem a cada um deles as garantias que deverão ser observadas durante o 

contrato de trabalho e após rescindido.  

Sendo assim, os Princípios que regem as relações trabalhistas, são: Princípio da 

Proteção, o qual desmembra-se em: in dubio pro operaria, utilização da norma mais 

favorável e da condição mais benéfica, princípio da irrenunciabilidade de direitos, 

Princípio da Continuidade da Relação de Emprego, Princípio da Primazia da 



12 
 

  
  
 
 

Realidade, Princípio da Inalterabilidade Contratual e Princípio da Intangibilidade 

Salarial. 

Para complementar, Luciano Martinez (2020, p.38) afirma que: 

Cada sistema normativo é caracterizado por um conjunto próprio de regras 
e de princípios. No direito do trabalho, até mesmo em função de sua 
construção histórica, os princípios ocupam espaço central, informando uma 
lógica protecionista. 

 

Adiante, abordamos detalhadamente alguns desses Princípios, tendo em vista o 

conflito direto recorrente entre eles após as normas que flexibilizarão as Leis 

Trabalhistas. 

O Princípio da Manutenção da Condição Mais Benéfica ou da Inalterabilidade 

Contratual se baseia no contexto de que havendo uma norma mais benéfica no 

período da ocorrência do fato, deverá ser aplicada. 

Dessa maneira, Luciano Martinez (2020, p.39) explica que: 

O art. 468 da CLT consubstancia o princípio da manutenção da condição 
mais benéfica, na medida em que assevera que “nos contratos individuais 
de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia” (destaques não constantes do original). Perceba-
se que o fundamento é justamente o direito adquirido diante dos negócios 
jurídicos estabelecidos em relações individuais de emprego. Isso mesmo: o 
princípio da manutenção da condição mais favorável somente se manifesta 
diante dos negócios jurídicos estabelecidos em relações individuais de 
emprego; jamais, como mencionado alhures, em negócios jurídicos 
estabelecidos em relações coletivas de trabalho. Estas são regidas por uma 
lógica diferente. Aliás, como os empregados estão necessariamente 
representados por sua entidade sindical nas relações coletivas de trabalho 
(vide art. 8º, VI, da Constituição de 1988), elas não são apreciadas sob a 
lógica do princípio da proteção. Os sujeitos da relação coletiva de trabalho 
estão em plano de igualdade, sendo possível, por isso, que as entidades 
sindicais profissionais negociem aparentemente in pejus. 

 

O Princípio da Continuidade pode ser entendido como aquele que “atribuir à relação 

de emprego a mais ampla duração possível, sob todos os aspectos” gerando, por 

isso, presunções sempre favoráveis aos trabalhadores. Nesse sentido, se um 
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contrato por tempo determinado é violado em algum dos seus requisitos previstos 

em, há, por bem da continuidade, uma conversão do ajuste por tempo determinado 

em um contrato por tempo indeterminado. 

Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p.112) ressalta as hipóteses de aplicação do 

referido Princípio, vejamos: 

Há diversas situações em que o princípio em tela pode ser aplicado, como 
na hipótese de dúvida acerca da manifestação das partes quanto à duração 
do contrato. Aplicando-se o princípio em questão, há de se interpretar que o 
contrato fora firmado por tempo indeterminado. No caso de alegação 
patronal de abandono do emprego, cabe ao empregador o ônus de provar o 
animus abandonandi do empregado. 

 

O Princípio da Boa-Fé, rege diversos ramos do Direito, como o Trabalhista, Civil, 

Consumerista e Empresarial. Essa similaridade acontece porque entre eles existe 

uma característica em comum: a celebração de um contrato.  

No ramo do Direito do Trabalho, este Princípio se aplica sobre uma perspectiva de 

que devam atuar durante a execução do contrato com respeito, lealdade a mútua 

cooperação. Dessa forma, acrescenta Luciano Martinez (2020, p.42), senão 

vejamos: 

Operando sobre o plano dos princípios e sobre a própria lei, a boa-fé é 
exigida, como dever acessório, na formação dos contatos e protegida 
durante o transcurso dos ajustes já formados. Por força dela cada um dos 
sujeitos de uma relação jurídica deve oferecer informação, ampla e irrestrita, 
sobre os detalhes do negócio a ser praticado ou do ato jurídico que está em 
desenvolvimento. Alguns desses detalhes podem ser extremamente 
relevantes a ponto de influenciar a celebração do ajuste ou a continuidade 
executiva do negócio. Os parceiros contratuais, segundo o princípio da boa-
fé, devem atuar com confidencialidade, com respeito, com lealdade e com 
mútua cooperação. 

 

Assim, o Princípio da Boa-Fé é imprescritível para a contribuição do Direito do 

Trabalho para as relações de contrato trabalho. 
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2.A FLEXIBILIZAÇÃO NO BRASIL 

 

2.1 CORRENTE SEMI FLEXIBILISTA 

 

Nota-se que a flexibilização trabalhista se tornou tendência no Brasil e muitas vezes 

em detrimento do trabalhador. As Garantias Constitucionais têm sido ignoradas em 

nome da venda de uma geração de emprego sem regulamentação e que muitas 

vezes o trabalhador, pela necessidade de gerar renda para a sua Família se 

submete a esse tipo de situação. A primeira evidência de ocorrência de flexibilização 

foi prevista na Constituição Federal de 1967, em que a estabilidade de emprego 

deixou de ser uma obrigação do empregador e foi substituída pela implementação 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Outras mudanças significativas foram, a redução da carga horária de trabalho, 

regime de compensação de horas e banco de horas. 

Apesar de não ser a predominante, possui alguns doutrinadores que a 

defendem.Para Arnaldo Sussekind, (2015, p.15) o ideal seria apenas a redução do 

grau de intervenção da lei, a fim de que: 

1º) os sistemas legais se constituam de diversas regras indisponíveis, que 
estabeleçam um mínimo de proteção a todos os trabalhadores, abaixo do 
qual não se concebe a dignidade do ser humano; 

2º) esses sistemas abram espaço para a complementação do piso protetor 
irrenunciável ou para flexibilizar a aplicação das normas gerais de nível 
superior, mediante negociação coletiva, isto é, com a participação dos 
correspondentes sindicatos, aos quais cumpre assegurar a liberdade 
sindical, tal como prevista na Convenção da OIT nº 87; 

3º) a flexibilização deve visar às cláusulas contratuais ajustadas para a 
aplicação dessas normas gerais e das estipuladas supra ou extra lex, 
objetivando: a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais ou 
profissionais; b) a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos 
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de trabalho; c) a preservação da saúde econômica da empresa e dos 
respectivos empregos. 

Portanto, a corrente semiflexibilista acredita no equilibro entre os direitos do 

trabalhador e do empregado. Ou seja, reconhece a necessidade de mudanças na 

Legislação Trabalhista, mas não descarta a defesa do trabalhador. A corrente não 

possui muitos defensores, sendo assim até mesmo o encontro de doutrinas que a 

defendam é escasso. 

 

2.2 CORRENTE FLEXIBILISTA 

 

Considerada a corrente minoritária entre os doutrinadores do Direito do Trabalho, a 

corrente defende que deva ocorrer a flexibilização dos contratos.  

Arion Augusto NardelloNasihgi e Francisco Carlos Duarte (2019, p.2) explicam que:  

Aqueles que defendem a flexibilização das normas trabalhistas apontam 
que adaptações ao atual cenário global, o qual passa por constantes crises 
mundiais, podem assegurar condições melhores aos trabalhadores. 
Aduzem estes que a evolução natural do Direito do Trabalho implica 
necessariamente na flexibilização de suas normas, concedendo uma maior 
liberdade negocial às partes envolvidas e, consequentemente, diminuindo 
os custos e os altos encargos das empresas, o que, por conseguinte, 
aumentaria os índices de emprego e incrementaria a economia. 

 

Além disso, Marcelo Godinho Delgado (2019, p.72) aborda: 

Na caracterização contemporânea do Direito do Trabalho despontam 
usualmente dois temas correlatos: a flexibilização e a desregulamentação 
trabalhistas. No Brasil, esses dois temas ganharam força em duas 
conjunturas políticas específicas: nos anos de 1990, em que vicejou no País 
o neoliberalismo, e a partir da derrubada do governo constitucional em 2016 
e período imediatamente seguinte, em que houve abrupta e profunda 
retomada, no Brasil, do ideário neoliberalista. Nesta última conjuntura, os 
dois temas penetraram fortemente na política pública, mediante a reforma 
trabalhista feita pela Lei n. 13.467/2017, que entrou em vigor em 
11.11.2017. 
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Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p.665), faz a seguinte indagação, vejamos: 

Surge, nesse passo, a seguinte indagação: Como conciliar a flexibilização 
de desregramento com os princípios do Direito do Trabalho (norma mais 
favorável, in dubio pro operario, condição mais benéfica, irrenunciabilidade 
e inalterabilidade contratual) se a nossa Constituição Federal somente 
admite três hipóteses excepcionais de flexibilização de direitos sociais 
trabalhistas por meio de negociação coletiva (CF, art. 7º, VI, XIII e XIV)? 

 

Assim, podemos perceber a tendência de que autores flexibilistas justificam a sua 

opinião doutrinária com base na redução de custos para o empregador e que por ser 

uma realidade no mercado de trabalho e deve ser regulamentada. 

 

2.3 CORRENTE ANTIFLEXIBILISTA 

 

Da mesma forma, temos a corrente antiflexibilista, que é considerada a majoritária 

entre os doutrinadores do Direito do Trabalho. Esses, consideram que o Estado tem 

a obrigação de resguardar os direitos do trabalhador, ao ponto de que não seja 

induzido a vulnerabilidade diante do empregador. 

Dessa forma Carlos Henrique Filho Solimani e Adalberto Simão defendem (2017, 

p.582): 

Com o adiantar do tempo a forma e os modelos de trabalho evoluíram e 
mudaram, com isso vem se tornando um sistema capitalista globalizado que 
gera e explora oportunidades de negócios a todo instante, neste contexto se 
torna evidente as precarizações e complicações que podem surgir com as 
relações trabalhistas.  

 

No artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos Direitos dos Trabalhadores, 

destacam-se os seguintes incisos:  

Art. 7º [...]  

[...] 
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VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo;  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 
de revezamento, salvo negociação coletiva;  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
(BRASIL, 1988). 

 

Luciano Martinez (2020, p.109), expõe as inconstitucionalidades aprovadas com o 

texto original da Reforma Trabalhista, vejamos. 

É importante anotar que a criação de um salário-maternidade para cobrir 
uma suposta gravidez de risco — hipótese até então não prevista em lei — 
atenta contra o princípio da precedência das fontes de custeio constante do 
§ 5º do art. 195 da Constituição da República, segundo o qual “nenhum 
benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Observe-se que o 
legislador da reforma trabalhista, sem pudores, estendeu o salário-
maternidade para as gestantes e lactantes que vivessem uma “gravidez de 
risco” (mesmo para as lactantes, que já não mais estariam grávidas). Foi, 
sem dúvidas, um ato de “cortesia com o chapéu alheio”. O legislador 
cortejou o empregador mediante recursos reservados de uma previdência 
social em crise. Há, portanto, clara inconstitucionalidade no referido 
dispositivo. 

 

Da mesma forma, Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p.60), defende o Direito do 

Trabalho como um Direito Humano, em contrapartida a reforma: 

O direito ao trabalho, além de direito humano, é também direito 
fundamental, mormente em nosso sistema jurídico, porquanto positivado na 
Constituição Federal, sendo, portanto, tutelado pelo direito constitucional, 
ora como princípio (e valor) fundamental do Estado Democrático de Direito 
(CF, art. 1º, II, III e IV); ora como direito social (CF, arts. 6º e 7º); ora como 
valor fundante da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, 
dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego. 

 

Assim, Mauricio Godinho Delgado (2019, p.71) opina sobre o regime de 

flexibilização do Direito do Trabalho, vejamos: 
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A desregulamentação trabalhista consiste na retirada, por lei, do manto 
normativo trabalhista clássico sobre determinada relação socioeconômica 
ou segmento das relações de trabalho, de maneira a permitir o império de 
outro tipo de regência normativa. Em contraponto ao conhecido 
expansionismo do Direito do Trabalho, que preponderou ao longo da 
história desse ramo jurídico no Ocidente, a desregulamentação trabalhista 
aponta no sentido de alargar espaços para fórmulas jurídicas novas de 
contratação do labor na vida econômica e social, naturalmente menos 
interventivas e protecionistas. Nessa medida, a ideia de desregulamentação 
é mais extremada do que a ideia de flexibilização, pretendendo afastar a 
incidência do Direito do Trabalho sobre certas relações socioeconômicas de 
prestação de labor. 

 

Portanto, é justificável o pensamento da corrente antiflexibilista possuir 

entendimento vasta corrente doutrinária, uma vez que ela defende a real raiz do 

Direito do Trabalho de modo que os Direitos do Trabalhador garantidos na nossa 

Carta Magna não sejam alienados em troca de uma agenda globalista que expõe o 

Trabalhador a vulnerabilidade frente ao empregador. 

 

3. O IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE 

TRABALHO 

 

3.1 A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 

 

Quando falamos de Contratos, toda e qualquer reforma que for feita na Lei que rege 

a sua celebração produzirá efeitos jurídicos. Eles, podem ser tanto positivos quanto 

negativos, tudo dependerá da parte que possuir a maior quantidade de dispositivos 

favoráveis a ela.  

Ingo Wolfgang Sarlet (2016, p.2) fala a respeito do Estado de Direito e as mudanças 

com a flexibilização, vejamos:   

Oportunamente denominado de filho da moderna sociedade industrial, o 
Estado social de Direito não poderá jamais permanecer imune às suas 
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transformações e desenvolvimento. Limitando-nos, por exemplo, a uma das 
manifestações da atuação do Estado Social e analisando a problemática 
dos sistemas de segurança social e, quando for o caso, também da 
implementação dos direitos sociais assegurados na Constituição ou mesmo 
na esfera legal (infraconstitucional), verifica-se que é particularmente nesta 
esfera que o dilema representado pela simultânea necessidade de proteção 
e, por outro lado, de uma constante adequação dos níveis de segurança 
social vigentes à realidade sócio-econômica cambiante e tendencialmente 
desfavorável se manifesta com particular agudeza. Se, por um lado, a 
necessidade de uma adaptação dos sistemas de prestações sociais às 
exigências de um mundo em constante transformação não pode ser 
desconsiderada, simultaneamente o clamor elementar da humanidade por 
segurança e justiça sociais – em suma, por direitos sociais efetivos - 
continua a ser um dos principais desafios e tarefas do Estado. 

 

Em 2017, entrou em vigor a Lei 13.467 que dispõe de alterações nos Contratos de 

Trabalho. Diversos dispositivos da CLT e do Código Civil foram alterados, 

majoritariamente em benefício do empregador. 

Sendo assim indaga Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p.666), vejamos: 

A adoção da flexibilização de desregramento vem encontrando, no Brasil, 
resistência por parte da Justiça do Trabalho, cuja missão continua voltada 
para a aplicação dos princípios tradicionais do direito do trabalho, que 
marcam o caráter nitidamente tutelar (em prol do trabalhador) deste ramo 
da ciência jurídica. Entretanto, a Lei 13.467/2017, também chamada de Lei 
da Reforma Trabalhista, vem enfraquecendo sobremaneira a atuação da 
Justiça do Trabalho em prol da efetividade dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores. Surge, nesse passo, a seguinte indagação: Como conciliar a 
flexibilização de desregramento com os princípios do Direito do Trabalho 
(norma mais favorável, in dubio pro operario, condição mais benéfica, 
irrenunciabilidade e inalterabilidade contratual) se a nossa Constituição 
Federal somente admite três hipóteses excepcionais de flexibilização de 
direitos sociais trabalhistas por meio de negociação coletiva (CF, art. 7º, VI, 
XIII e XIV). 

 

A Reforma Trabalhista foi implementada no Brasil em 2017 pela Lei nº. 13.467/2017 

e foram alterados aproximadamente 97 artigos da CLT e 7. O vacatiolegis teve 

somente 120 (cento e vinte) dias. Portanto, a intenção da aprovação era a redução 

do número de Ações Judiciais na esfera da Justiça do Trabalho e a criação de novos 

postos de trabalho. Entretanto, trouxe diversas complexidades para o trabalhador, 

uma vez que Direitos foram cessados em virtude do favorecimento aos empresários 

que constantemente reclamavam do excesso de Legislação e Normas Trabalhistas. 
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Marcelo Godinho Delgado (2019, p.77) explica as principais mudanças que 

ocorreram com a aprovação da Reforma Trabalhista em 2017, vejamos: 

Com a derrubada, em 2016, no Brasil, do governo democraticamente eleito 
em 2014, retomou-se, no País, de maneira célere e compulsiva, as teses 
ultraliberalistas do Estado Mínimo e do império genérico e incontrastável 
dos interesses do poder econômico nas diversas searas da economia, da 
sociedade e das políticas públicas. Entre estas teses, sobrelevam-se as 
vertentes da desregulamentação trabalhista e da flexibilização trabalhista. 
Nesse quadro, a Lei n. 13.467, aprovada em 13.07.2017 e vigorante desde 
o dia 11 de dezembro do mesmo ano, implementou inúmeras medidas de 
desregulamentação e de flexibilização trabalhistas.No plano da 
desregulamentação trabalhista, citem-se, a título meramente ilustrativo, os 
seguintes aspectos: a) exclusão do conceito de “tempo à disposição” de 
vários lapsos temporais em que o trabalhador já se encontra dentro dos 
limites físicos do estabelecimento empresarial (novo texto do art. 4º, §§ 1º e 
2º da CLT); b) introdução da prescrição intercorrente no processo de 
execução trabalhista (novo art. 11-A da CLT); c) eliminação das horas in 
itinere da CLT (novo texto do § 2º do art. 58 da CLT, com a revogação do § 
3º desse mesmo preceito legal); d) exclusão da natureza salarial dos 
intervalostrabalhistas (novo texto do § 4º do art. 71 da CLT); e) exclusão da 
natureza salarial de distintas parcelas contratuais trabalhistas (novo texto do 
art. 457 da CLT); f) restrições na regulamentação dos danos moral e 
material no campo das relações de trabalho (novo Título II-A da CLT, art. 
223-A até art. 223-G); g) inúmeras situações de exacerbação do poder 
empregatício do empregador na relação de emprego; h) incentivo legal à 
contratação autônoma, em contraponto à contratação empregatícia (novo 
art. 442-B da CLT); i) criação do “contrato de trabalho intermitente” (art. 443, 
caput e § 3º, c.c. art. 452-A, caput e §§ 1º até 9º, todos da CLT); j) 
eliminação de proteções normativas ao empregado relativamente mais 
qualificado e relativamente melhor remunerado, criando-lhe grave situação 
de segregação (novo parágrafo único do art. 444 da CLT); k) diminuição das 
garantias antidiscriminatórias no contexto da equiparação salarial (novo 
texto do art. 461 da CLT); l) eliminação da possibilidade de incorporação, 
pela média, da gratifi cação percebida por dez anos ou mais no contrato de 
trabalho (novo § 2º do art. 468 da CLT); m) eliminação de formalidades e 
proteções rescisórias ao empregado com mais de um ano de contrato (novo 
texto do art. 477 da CLT); n) igualação jurídica das dispensas individuais, 
plúrimas e coletivas (novo art. 477-A da CLT); o) permissão para a 
pactuação da arbitragem nas relações de trabalho (novo art. 507-A da CLT); 
p) permissão para celebração de termo anual de quitação de obrigações 
trabalhistas (novo art. 507-B da CLT); q) alargamento e maior 
desregulamentação da terceirização trabalhista. 

 

Dessa forma, podemos entender que a Reforma Trabalhista de 2017, vai de 

encontro a função do Direito do Trabalho uma vez em que a figura do empregador 

criou mais mecanismos de defesa em detrimento do empregado. Assim, é 

necessário que dispositivos sejam revogados para que o trabalhador não perca 

direitos. Na prática, sabemos que os acordos celebrados no Brasil entre empregado 
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e empregador majoritariamente colocam o trabalhador em risco e posteriormente o 

Judiciário terá que ser acionado para resolver um litígio que poderia ser evitado caso 

essa medida não fosse aprovada. 

 

3.2 A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM 

 

A partir do início das terceirizações, muito se questionava a respeito da terceirização 

da atividade-fim. Isto porque, era permitido apenas da atividade meio. Por exemplo, 

um hospital poderia terceirizar os serviços de vigilante e limpeza, mas não poderia 

terceirizar os serviços dos médicos, porque esta é a atividade principal desenvolvida, 

ou seja, a atividade-fim.  

Luciano Martinez (2019, p.464), contribui com o seguinte pensamento: 

O declínio do modelo taylorista/fordista de organização do trabalho foi 
motivado por uma concepção flexibilizadora dos processos produtivos. 
Surgiu um novo padrão organizacional, intitulado toyotismo. A produção em 
massa foi abandonada, emergindo, em nome da redução de custos, a ideia 
da produção vinculada à demanda. Os trabalhadores dedicados à atividade-
fim — objeto social do empreendimento — passaram a ser estimulados por 
mecanismos de competição: suas retribuições seriam mais elevadas na 
medida em que alcançassem ou superassem metas preestabelecidas. 
Aqueles operários que não se adaptavam ao novo ritmo eram dispensados 
e, mediante novas contratações, realocados em outras empresas para 
realizarem atividades-meio, ou seja, atividades secundárias ou 
instrumentais da atividade-fim. 

 

Fernando Antunes de Oliveira (2021, p.02) aborda em seu artigo: 

Logo, a questão que fica é: será que o empregado contratado diretamente 
pelo empregador de hoje será o terceirizado de amanhã? A resposta parece 
ser objetiva e um tanto óbvia. Ora, se terceirizar vai representar uma 
contratação mais barata e livre de menos ônus para o empregador, se 
terceirizar pode representar maior lucratividade, se a terceirização agora 
pode ocorrer em atividade-fim com aval do legislador e do STF, parece 
cristalina a ideia de que ao invés de contratar um empregado diretamente a 
empresa possa optar por contratar uma empresa, para esta fornecer os 
serviços. Isto fará (em uma previsão realista) com que o número de 
empregados contratados diretamente pelo empregador diminua e o número 
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de terceirizações cresça. Indubitável que em situações futuras o empregado 
de hoje vire o terceirizado de amanhã. 

 

Gabriela Neves Delgado e Helber Santos Amorim (2017, p.139), no que tange a 

Precarização e Terceirização faces da mesma realidade, vejamos: 

 

[...] A Constituição da República não deixa ao legislador infraconstitucional 
margem de ação para instituição ou autorização da terceirização na 
atividade fim das empresas, seja em face da alta densidade de conteúdo 
das regras dos arts. 7º a 11 do Texto Constitucional, que conferem uma 
proteção constitucional específica ao trabalhador, dotada de integração à 
empresa e de pretensão de continuidade do vínculo de trabalho, seja em 
face dos princípios constitucionais que asseguram os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República (Constituição, 
art. 1º, IV), a função social da propriedade e da empresa como fundamento 
da ordem econômica (art. 170, III) e o primado do trabalho como base de 
toda ordem social (art. 193).                

A permissão constitucional à terceirização na atividade-meio das empresas, 
assim como ocorre no âmbito da Administração Pública, tem por 
pressuposto viabilizar que o empreendedor dedique seus recursos à 
realização de sua atividade finalística, seu core business, a fim de 
racionalizar o aproveitamento do tempo e das energias institucionais com 
máxima eficiência administrativa. 

Nesse espaço da atividade-fim, a Constituição reserva à empresa a função 
social de promover emprego direto com o trabalhador, com máxima 
proteção social, tendo em conta a dupla qualidade protetiva desse regime 
de emprego: uma proteção temporal, que remete à pretensão de máxima 
continuidade do vínculo de trabalho, e uma proteção espacial, de garantia 
de integração do trabalhador à vida da empresa [...]. 

 

A terceirização da atividade fim expõe ao empregado riscos levando em 

consideração que o empregado muitas vezes nem se que consegue identificar a 

figura do seu superior imediato, estando exposto a uma situação de vulnerabilidade. 

Outro ponto a se destacar é que as empresas buscam terceirizar afim de que 

reduzam os custos com encargos trabalhistas. Assim, em casos de acidentes por 

exemplo, a empresa em que ele presta serviços não exime responsabilidade e sim a 

prestadora de serviços o que gera uma complexidade. 



23 
 

  
  
 
 

Marcelo Godinho Delgado (2019, p.565), conceitua o conceito de atividade-meio e 

atividade-fim, vejamos: 

A dualidade atividades-meio versus atividades-fim já vinha sendo elaborada 
pela jurisprudência ao longo das décadas de 1980 e 90, por influência dos 
dois antigos diplomas legais dirigidos à Administração Pública e da nova 
direção constitucional emergente, como parte do esforço para melhor 
compreender a dinâmica jurídica da terceirização por além dos estritos 
limites colocados pela antiga Súmula 256 do TST. A Súmula 331 
claramente assimilou os resultados desse esforço hermenêutico. Atividades-
fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e 
laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos 
serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive 
para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto 
empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias 
da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços.Por outro 
lado, atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais 
que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos 
serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a 
definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais 
amplo. São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica 
empresarial do tomador dos serviços. São, ilustrativamente, as atividades 
referidas, originalmente, pelo antigo texto da Lei n. 5.645, de 1970: 
“transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e 
outras assemelhadas”. São também outras atividades meramente 
instrumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento (serviço de 
alimentação aos empregados do estabelecimento, etc.). 

 

Apresentada a doutrina, vamos analisar o que a jurisprudência diz a respeito, o TST 

assim julgou com relação a terceirização da atividade-fim em ramo de energia 

elétrica: 

RECURSO DE EMBARGOS — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 
TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM — EMPRESA DO RAMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA — EXEGESE DO ART. 25 DA LEI N. 8.987/95 — 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO — VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. A Lei n. 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de 
prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como tal, 
ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não 
autorizou a terceirização da atividade-fi m das empresas do setor elétrico. 
Isso porque esse diploma administrativo não aborda matéria trabalhista, 
nem seus princípios, conceitos e institutos, cujo plano de eficácia é outro. A 
legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho 
humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso 
e sob subordinação jurídica, apartes à já insufi ciente conceituação 
individualista. E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da 
dignidade da pessoa humana. Não se poderia, assim, dizer que a norma 
administrativista, preocupada com princípios e valores do Direito 
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Administrativo, viesse derrogar o eixo fundamental da legislação trabalhista, 
que é o conceito de empregado e empregador, jungido que está ao conceito 
de contrato de trabalho, previsto na CLT. O enunciado da Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho guarda perfeita harmonia com marco teórico 
e jurisprudencial para o fenômeno da terceirização nas relações de trabalho 
no Brasil, importante para o desenvolvimento social e econômico do país, já 
que compatibilizou os princípios da valorização do trabalho humano e da 
livre concorrência e equilibrou a relação entre o capital e o trabalho. 
Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido. (TST-ED-ERR-
586341-05.1999.5.18.555. Data de publicação: 16.10.2009. Relator: Min. 
Vieira de Mello Filho). 

 

Agora vamos analisar o que a jurisprudência diz a respeito, o TST assim julgou com 

relação a terceirização da atividade-fim no ramo de call center de telefonia: 

 

“RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 
11.496/2007. EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. 
TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. LEI N. 9.472/1997. A 
interpretação sistemática dos arts. 25 da Lei n. 8.987/1995 e 94, II, da Lei n. 
9.472/1997 com os princípios constitucionais que norteiam o Direito do 
Trabalho não autoriza concluir que o legislador ordinário conferiu às 
empresas de telecomunicações a possibilidade de terceirização ampla e 
irrestrita, inclusive quanto às suas atividades fins. Dessarte, as referidas 
empresas encontram-se igualmente sujeitas às diretrizes insertas na 
Súmula 331, I e III, deste Tribunal Superior, que somente considera lícita a 
terceirização no caso de trabalho temporário, serviços de vigilância, 
conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta. 
Recurso de Embargos conhecido e provido.” (TST-E- -RR-134640-
23.2008.5.03.0010. Data de julgamento: 28.6.2011. Relatora: Min. Maria de 
Assis Calsing). 

 

Portanto, a terceirização da atividade-fim não é algo simples e trás diversos 

prejuízos futuros ao trabalhador, isso porque a tentativa é a de redução de custos 

para o empregador e não como é vendido como forma de geração de empregos. 

Não adianta desenvolver mecanismos de geração de postos de trabalho se a 

questão das condições mínimas de Direito do Trabalhador não for assegurada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo buscou de forma inaugural abordar a respeito da relação de 

emprego, dentro da temática, foram expostas as características que configuram a 

relação de emprego, sendo: pessoalidade, pessoa física, onerosidade, auteridade, 

subordinação jurídica e a não eventualidade. Esse conjunto de elementos, compõe a 

caracterização da relação de emprego, a ausência de um deles irá automaticamente 

desvincular a relação. Um ponto interessante é com relação ao serviço de motorista 

particular que tem divido a jurisprudência, uma vez que há conflitos quanto a 

subordinação jurídica ou não do motorista a empresa de viagens particulares. 

Adiante, foram abordados os Princípios que regem o Direito do Trabalho, a intenção 

era ambientar o tema com base na matéria que o rege.Sendo assim, os Princípios 

do Direito do Trabalho são:Princípio da Proteção, o qual desmembra-se em: in dubio 

pro operaria, utilização da norma mais favorável e da condição mais benéfica, 

princípio da irrenunciabilidade de direitos, Princípio da Continuidade da Relação de 

Emprego, Princípio da Primazia da Realidade, Princípio da Inalterabilidade 

Contratual e Princípio da Intangibilidade Salarial. 

No sub capítulo foram abordados alguns desses Princípios mais a fundo e foram: o 

Princípio da Boa-Fé, rege diversos ramos do Direito, como o Trabalhista, Civil, 

Consumerista e Empresarial. Essa similaridade acontece porque entre eles existe 

uma característica em comum: a celebração de um contrato,o Princípio da 

Continuidade pode ser entendido como aquele que “atribuir à relação de emprego a 

mais ampla duração possível, sob todos os aspectos” gerando, por isso, presunções 

sempre favoráveis aos trabalhadores.  
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Nesse sentido, se um contrato por tempo determinado é violado em algum dos seus 

requisitos previstos em, há, por bem da continuidade, uma conversão do ajuste por 

tempo determinado em um contrato por tempo indeterminado e o Princípio da 

Manutenção da Condição Mais Benéfica ou da Inalterabilidade Contratual se baseia 

no contexto de que havendo uma norma mais benéfica no período da ocorrência do 

fato, deverá ser aplicada. 

Posteriormente, foi debatida a flexibilização no Brasil e as correntes de pensamento 

que abordam o tema. A Corrente Semiflexibilista, a Corrente Antiflexibilista e a 

Corrente Flexibilista, desse modo, percebemos que a Antiflexibilista é a majoritária 

dentre os doutrinadores, uma vez que ela defende a real raiz do Direito do Trabalho 

de modo que os Direitos do Trabalhador garantidos na nossa Carta Magna não 

sejam alienados em troca de uma agenda globalista que expõe o Trabalhador a 

vulnerabilidade frente ao empregador. 

No terceiro capítulo foi elucidado acerca dos impactos da flexibilização nos contratos 

de trabalho. Foi trago a discussão a Reforma Trabalhista de 2017 em que ficou claro 

que a intenção da aprovação era a redução do número de Ações Judiciais na esfera 

da Justiça do Trabalho e a criação de novos postos de trabalho. Entretanto, trouxe 

diversas complexidades para o trabalhador, uma vez que Direitos foram cessados 

em virtude do favorecimento aos empresários que constantemente reclamavam do 

excesso de Legislação e Normas Trabalhistas 

Por fim, foi abordada a terceirização da atividade-fim que expõe ao empregado 

riscos levando em consideração que o empregado muitas vezes nem se que 

consegue identificar a figura do seu superior imediato, estando exposto a uma 

situação de vulnerabilidade. Outro ponto a se destacar é que as empresas buscam 

terceirizar afim de que reduzam os custos com encargos trabalhistas. 

Desta feita, conforme estudado durante todo este artigo, fora possível chegar à 

conclusão de que medidas flexibilistas tendem a ter resultados menos benéficos ao 

empregado e beneficiam o empregador. Ao lado dos anos, diversos direitos do 
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trabalho foram e tem sido retirado gradativamente em nome de uma política de 

geração de empregos que na prática é falaciosa. 

Desse modo, podemos concluir que, os impactos nos contratos de trabalho advindos 

da flexibilização das Leis Trabalhistas, não são benéficos e alguns até mesmo 

inconstitucionais. Assim, diariamente juristas tem lutado para que os artigos 

inconstitucionais regidos pela Reforma Trabalhista sejam revogados e que seja 

combatido o retrocesso. 
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