
MÓDULO 1 – FUNDAMENTOS DO NOVO DIREITO DO TRABALHO

Introdução 

Agradecimentos – Diretora da Escola Judicial do TRT da 7ª Região, na pessoa do meu amigo, o

Juiz André Barreto.

Tema espinhoso – atinge em cheio pré-compreensões culturais, sociais, ideológicas = muitas

emoções à flor da pele.

Dias de hoje, já se sabe que razão e emoção são dois lados da mesma moeda cognitiva. Não é

possível isolá-las quando refletimos ou decidimos sobre alguma coisa.

Psicólogo Daniel Kahnemann – mente humana dois sistemas:

Sistema 1 – intuitivo, emotivo, habitual

Sistema 2 – decompor, analisar, objetivar

É o que eu tenho feito, na medida do possível, com a Reforma Trabalhista. Mais analítico e menos

ideológico.

Outro aspecto interessante da psicologia comportamental (agora destacado por outro profissional

israelense, professor do MIT, Dan Ariely) é que todos raciocinamos e decidimos por comparação.

Portanto, é isso o que farei com vocês no dia de hoje. 



1) As premissas do velho direito do trabalho

• O direito do trabalho deve ser inflexível 

Direito individual: art. 468 da CLT – pacta sunt servanda “sem” o rebus sic

stantibus

Direito coletivo: exceções controladas – art. 7º, VI, XIII e XIV da CF/88. 

Ex: RR nº 1928-03.2010.5.06.024 (horas in itinere)

Fundamentos: hipossuficiência “em abstrato” (se é empregado, logo deve ser

vulnerável, independentemente de suas circunstâncias pessoais);

indisponibilidade “absoluta” (protegido de si mesmo ou de sua

própria ganância)

• O Estado deve intervir ao máximo nas relações de emprego

art. 7º, caput da CF/88 – retroceder nunca, render-se jamais!

Legislações expansivas e detalhistas, mas sempre incompletas (prognose limitada)

Ex: Súmula nº 372 e Súmula nº 277 do TST – guinada de 180 graus e superação art.

614, §3º, CLT

Fundamentos: esteriótipos – empregado inocente (independentemente de suas

circunstâncias) vs empresário vilão (90% empregos com 70%

pequenos)

• Princípio dos princípios: proteção do trabalhador

Américo Plá Rodriguez – nota técnica nº 8 do MPT 

Esquizofrenia jurídica – plenamente capaz para o mundo/incapaz para o mundo do

trabalho

Fundamentos: “mera autonomia” - paternalismo estatal (perfeccionismo

moral)

2) As premissas do novo direito do trabalho

Karl Popper: princípio da racionalidade (hipótese testável) DIF racionalidade como atitude

(disposição de discutir crenças e de corrigí-las)



• O direito do trabalho deve ser superflexível

Direito individual: art. 468 da CLT – inconstitucional (guarde essa ideia!) 

Direito coletivo: argumento a fortiori (salário e tempo/jornada = mais)

Mínimo existencial: núcleo essencial do direito do trabalho ou reserva de justiça

argumento gramatical (XIII – acordo e convenção coletiva)

Fundamentos: hipossuficiência “em concreto” e indisponibilidade “relativa”

Precursor: STF – RE nº 895.759 (13.09.16) -  horas in itinere

Reforma trabalhista: flexibilização: art. 444, § único e art. 611-A, CLT.

NOVA PIRÂMIDE NORMATIVA: CF/hipersufissiente/norma coletiva/lei/sentença

Em suma: discurso realista e pragmático – hipossuficiente em concreto e indisponibilidade

relativa

• O Estado deve intervir o mínimo nas relações de emprego

Reforma trabalhista: art. 8º, §§2º e 3º e art. 611-A, § 1º da CLT – AVISO!

Fundamentos: Reserva do possível (“não existe almoço grátis”), crise 

econômica, regulamentação detalhista, confusa e ineficiente –

paternalismo descontrolado – ativismo desenfreado!

Estado da arte justrabalhista? CLT intocável? Nunca modelar, adaptar à

realidade? Possibilidade de customização do direito do trabalho – Estado na

retaguarda.

Precursor: STF – ADPF nº 323 – jurisprudência sentimental, ativismo naif 

E agora: art. 611-A, §3º da CLT – fim da ultratividade

• Princípio dos princípios: proteção da autonomia do trabalhador

Dignidade humana: matriz kantiana: autonomia da vontade (razão + singularidade)

Direitos fundamentais: instrumentos para garantir e fomentar a autonomia 

(capacidade de decidir a própria vida e de levá-la adiante)

Direito do trabalho: garantir a capacidade decisória do trabalhador! (ex: teoria dos

jogos)

Quais são esses direitos? Tese de doutorado: mínimo existencial trabalhista.

Michael Sandel (limites morais do mercado): limites para mercantilização da vida

Reforma trabalhista: art. 611-B da CLT

Precursor: STF – RE nº 590.415 (“maioridade cívica”) - Reforma: art. 477-B, CLT

E o art. 468 da CLT? “mútuo consentimento” desde que sem “prejuízo direto ou 

indireto”: autonomia desvalorizada e má-fé estimulada (Nudge) e Juiz Hércules!



MÓDULO 2 – DIREITO INTERTEMPORAL

1) Critérios normativos – mix

Premissa: contrato de trabalho é de trato sucessivo! Direitos e obrigações renovam-se mês a mês.

O contrato não está consumado! Ou melhor: contrato Fênix: consuma-se e renova-se mês a mês

E quanto aos efeitos futuros de contratos vigentes? 

Ex: compra e venda com cláusula de garantia estendida. Advém a lei e altera o prazo da garantia.

Prevalece o contratado (STF – ADI nº 493 (04.09.1992), Min. Moreira Alves) – respeito ao ato

jurídico perfeito. 

MAS: art. 2.035 do CC: A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da

entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas

os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se

houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução”.

Comissão de jurisprudência TST: Maurício Godinho, Walmir e João Oreste Dalazen – Reforma

só aplicável para os “novos contratos”!

Pergunta: por quê?

Respostas: Princípio do não retrocesso social, Princípio da Proteção da Confiança

Contra 1: princípios não positivados, construções teóricas de difícil manuseio

Conceito de princípio (R. Alexy e R. Dworkin) e Metodologia de aplicação normativa (R. Alexy)

Contra 2: Princípio Democrático – até onde os legisladores podem interferir na vida privada?

No mínimo: levado em conta e também ponderação! 

Contra 3: há regras dispondo sobre este tema! (R > P)

Lei nº 13.467/17 – silenciou; mas: art. 912 da CLT

MP nº 808/17, art. 2º: “se aplica, na integralidade, aos contrato de trabalho vigentes”.

Obs. histórica: Lei nº 816/49 – majoração das férias para 20 dias – Elson Gottschalk – aplicação

imediata

Lembrar: externalidades – consequências – mínimo de pragmatismo judicial é indispensável



Situação A) Contrato extintos até 11.11.17: Lei vigente à época da extinção (pacta sunt

servanda e ato jurídico perfeito – art. 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º, §2º da LINDB).

Situação B) Contratos futuros: aplicação do novo direito do trabalho in totum

Situação C) Previsão normativa exclusivamente em Contratos pendentes – prevalece o

contratado (pacta sunt servanda e ato jurídico perfeito – art. 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º, §2º da

LINDB). Para quem quiser: art. 468 da CLT. Ex: licença-prêmio; ano sabático.

Obs: lei dispositiva – art. 19-C da Lei nº 13.429/17: “os contratos em vigência, se as partes assim

acordarem, poderão ser adequados aos termos desta Lei”.

Situação D) Previsão normativa exclusivamente em Normas internas com contratos pendentes

– prevalece a norma intern (pacta sunt servandae ato jurídico perfeito – art. 5º, XXXVI da CF/88 e

art. 6º, §2º da LINDB). Para quem quiser: art. 468 da CLT. Ex: licença-prêmio; ano sabático.

Situação E) Previsão normativa exclusivamente em Normas coletivas com contratos

pendentes – incidência imediata do art. 611, §3º da CLT – art. 912 da CLT

IMP: antes havia ANOMIA – Súmula nº 277 eficácia suspensa e não vinculante)

Situação F) Previsão normativa exclusivamente em Leis – incidência imediata da Lei nº

13.467/17 – art. 912 da CLT. 

Ex: supressão das horas in itinere – art. 58, §2º da CLT

Ex: vedação início férias 2 dias antes feriado ou RSR – art. 134, §3º da CLT

Ex: art. 11, §2º da CLT – incorporou a Súmula nº 294 do TST. Antes havia ANOMIA

Ex: art. 468, §2º da CLT - proibição da incorporação da gratificação de função – revogou Súmula

nº 372 do TST. Antes havia ANOMIA

MAS: Súmula nº 191, III do TST!!! (mudança da base de cálculo ad. periculosidade pela Lei nº

12.740/12 apenas para os CT novos)

Situação G) Previsão normativa exclusivamente na Constituição – permanece o

constitucionalizado



MÓDULO 3 – NOVOS TIPOS DE CONTRATO DE TRABALHO

1) Premissa: a reprivatização do direito do trabalho

Velho direito do trabalho: autonomia da vontade desvalorizada ou desconsiderada (art.

468 da CLT) – hipossuficiente em abstrato e indisponibilidade absoluta.

“Contrato-realidade”: a livre manifestação de vontade não era parte da realidade

Ex: gerente geral de unidade de vendas + contrato escrito cláusula art. 62, CLT + pedido de

horas extraordinárias. E o vício de consentimento (liberdade/informação)? E pedido de

nulidade? NADA!

Ex: site JOTA – atriz Carolina Ferraz: durante 25 anos contratação como Pessoa Jurídica

Ação trabalhista: pedido de vínculo de emprego. E os crimes tributários? (IR a alíquota de

6%) - risco: recolhimento da diferença de 21,5% e multa de 75% a 150%.

Exemplo paradigmático: Jornalista, 30 anos de contratos como PJ, ex-presidente ABI,

remuneração direta de R$80mil, recurso administrativo contra autuação do contratante.

Algorítmo: pessoalidade + onerosidade + subordinação jurídica + não-eventualidade

E A AUTONOMIA DA VONTADE???

Novo direito do trabalho: autonomia da vontade como protagonista! Direito pragmático:

atento à vida como ela é e às consequências no mundo real – hipossuficiente em concreto e

indisponibilidade relativa

“Contrato-realidade”: a manifestação de vontade do trabalhador torna-se o centro de

gravidade da discussão. 

Perguntas-chave: (1) Houve a vontade de ser empregado (animus contrahendi o u

“intencionalidade”)? 

(2) Houve vício de consentimento?

Exemplo paradigmático: resultado improcedente!

Outros exemplos: engenheiro elétrico e atriz de TV 

admissão/contratação explícita (verbal ou escrita) pelo art. 62, CLT

cargos de confiança e processos seletivos

adesão à PDV com cláusula de quitação geral

adesão a novo plano de cargos e salários



2) Novos tipos contratuais

• Contrato de trabalho autônomo – art. 442-B da CLT - “pejotização” (há quem quer!)

Dados empíricos: 

• Contrato de trabalho do hipersuficiente – art. 444, parágrafo único da CLT c/c o art. 507-A

da CLT e os arts. 611-A e 611-B da CLT

Premissas: a real liberdade de decisão e a qualidade da informação – fraude ou vício de

consentimentos devem ser provados

Requisitos: curso superior + 2xRGPS

• Contrato de trabalho a tempo parcial – art. 58-A da CLT

Requisitos: 30h semanais – sem horas extras

26h semanais – com até 6 horas extras (compensáveis na semana seguinte ou

pagamento no salário subsequente)

possibilidade de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário

• Contrato de trabalho intermitente – art. 443, caput e §3º e art. 452-A da CLT (“bico ou “zero

hora”)

Requisitos: (1) descontínuo (horas, dias ou meses), 

(2) mediante demanda (just in time), 

(3) valor-hora definido (mínimo e isonomia), 

(4) escrito, 

(5) tempo livre não é tempo à disposição, 

(6) 3 dias de antecedência e 1 dia útil para responder (multa de 50% e MP

808 - cairá), 

(7) qualquer meio de comunicação, 

(8) qualquer atividade econômica, exceto aeronautas

3) Cláusulas especiais

• 3.1) Cláusula de arbitragem – art. 507-A da CLT 

Requisito: 2xRGPS (ex: jogador de futebol)

Desmistificação da arbitragem trabalhista individual: meio alternativo de solução

Ondas renovadoras: Bryan Garth e Mauro Cappelletti – Frank Sander (ADR) e Warren

Burger

Leis nº 13.129/15 (arbitragem), nº 13.140/15 (mediação) e nº 13.105/15 (novo CPC)

Resolução nº 174/16, CSJT (conciliação e mediação na esfera trabalhista) – CEJUSC-JT



Contexto: “Justiça em Números” (CNJ):

• mais de 110 milhões de processos tramitando

• mais de 4 milhões de novos processos trabalhistas no ano de 2017

• taxa de congestionamento na faixa dos 70% na execução trabalhista

• restrição orçamentária na JT

• altíssima produtividade dos juízes não dá conta (quase 1.800 sentenças/ano)

•

Em suma: apesar de sempre ter primado pela solução conciliada, de ter o processo mais

rápido e efetivo, a JT não está sendo suficiente para resolver os problemas (enxuga gelo!)

Pergunta-chave: a arbitragem individual trabalhista pode ser uma ferramenta

complementar, que auxilie a JT a melhorar seu desempenho e a trazer mais bem-estar à

sociedade?

Mito nº 1 – ausência de previsão normativa

Antes do art. 507-A da CLT: art. 114, §2º da CF/88, art. A Lei de Greve (Lei nº 7.783/89,

art. 7º), a antiga Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93, art. 23) revogada pela Lei nº 12.815/13,

cujo art. 37 traz previsão bem similar, a Lei de Participação nos Lucros (Lei nº 10.102/00,

art. 4º), a Lei do Desporto (Lei nº 9.615/98, art. 90-C) e a Convenção sobre o

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Decreto nº 4.311/02) e

art. 83, XI da LC nº 75/93.

Mito nº 2 – árbitro malvado versus juiz hercúleo

Juiz do Trabalho tem limites fisiológicos! Avalanche processual: quantidade elimina (ou,

pior, terceiriza) a qualidade. 

Árbitro imparcial? Possível (desenho institucional – Nudge): profissionalismo, instituição

certificada e fiscalizada, custeio compartilhado (fundos pulverizados ou participação

sindical)

Mito nº 3 – o eterno hipossuficiente

TST:  RR nº 147500-16.2000.5.05.0193, em 17.10.2008, e RR nº 25900-67.2008.5.03.0075,

em 11.12.2009 – arbitragem individual possível apenas depois de extinto o CT

TST: SDI-I – AI nº 41540-2005.039.02.40, em 30.03.2010 – proibida a arbitragem



individual antes, durante e depois de extinto o CT

art. 4º, §4º da Lei nº 9.307/96 (Lei nº 13.129/15): “Desde que o empregado ocupe ou

venha a ocupar cargo ou função de administrador ou de diretor estatutário, nos contratos

individuais de trabalho poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá eficácia se

o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com

a sua instituição” - VETADO!!!

Razões do veto: “O dispositivo autorizaria a previsão de cláusula de compromisso em

contrato individual de trabalho. Para tal, realizaria, ainda, restrições de sua eficácia nas

relações envolvendo determinados empregados, a depender de sua ocupação. Dessa forma,

acabaria por realizar uma distinção indesejada entre empregados, além de recorrer a termo

não definido tecnicamente na legislação trabalhista. Com isso, colocaria em risco a

generalidade de trabalhadores que poderiam se ver submetidos ao processo arbitral”.

Perguntas sem respostas (aporias):

(1) Qual a distinção é indesejada?

(2) Por que é indesejada? 

(3) Por quem é indesejada? 

(4) Desde quando os legisladores devem valer-se de termo “definido tecnicamente” para

positivar o direito? 

(5) Normatizar o que deve ser agora significa descrever tecnicamente o que é? 

(6) Qual termo seria esse? 

(7) Qual o critério técnico adequado para descrevê-lo? 

(8) Qual o risco criado para a generalidade de trabalhadores com a prescrição do art. 4º,

§4º? 

(9) E, finalmente, por que este risco se generalizaria para absolutamente todos os

trabalhadores do Brasil, especialmente se levarmos em conta que a permissão era

para o espectro bem restrito de altos empregados?

Reforma trabalhista: fugiu da discussão infinita e incerta sobre quem é o “alto

empregado”.

Requisito mais simples: valor do salário. Certo ou errado? Opção política. 

Detalhe: apenas 5% da população brasileira economicamente ativa recebe acima deste

valor.



Mito nº 4 – direitos patrimoniais disponíveis versus indisponibilidade absoluta

Realidade forense trabalhista: acordos sobre danos estéticos, assédios morais e sexuais,

síndrome de bornout, discriminação racial. Todos “patrimonializados”. 

Quid indisponibilidade?

Outros exemplos: BBB, MMA, jogo de futebol, filmes pornográficos, cirurgias cardíacas

Todo cuidado é pouco com o excesso de paternalismo!

Sugestões de lege ferenda:

(1) resgatar jurisprudência permitindo o compromisso arbitral (após o encerramento do

CT)

(2) tornar obrigatória a presença de advogados (como no art. 855-B da CLT)

(3) cláusulas cheias em AC e CC – escolha prévia das câmaras arbitrais e previsão de

custeio

• 3.2) Termo de quitação anual – art. 507-B da CLT

Requisitos: (1) Faculdade das partes, 

(2) durante ou depois do CT,

(3) homologação sindical, 

(4) discriminação das parcelas e 

(5) quitação restrita às parcelas descritas

Incorporação e expansão da Súmula nº 330 do TST

Objetivo: segurança jurídica

Garantia: fiscalização sindical (evitar vício de consentimento)



MÓDULO 4 – NOVAS FORMAS DE DISSOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Premissa:  a real liberdade de decisão e a qualidade da informação

Objetivos: desburocratização/simplificação, segurança jurídica e boa-fé contratual

1) Resilição bilateral (distrato): art. 484-A da CLT e art. 477-B da CLT

Encerramento do CT por mútuo acordo (art. 484-A da CLT): 

• metade do aviso prévio

• metade da indenização sobre o saldo do FGTS

• saque de 80% do FGTS

• não faz jus ao seguro-desemprego

Programa de Desligamento Voluntário – PDV (art. 477-B da CLT):

• fim da OJ nº 270 da SDI-I do TST (caso da engenheira química da Eletrobrás)

• fim da OJ nº 356 da SDI-I do TST (proibição de compensação)

• incorporação do RE nº 590.415, do STF

• dispensa individual, plúrima ou coletiva

• previsão em AC ou CC

• efeito juridico positivado: quitação plena e irrevogável, salvo disposição expressa em

contrário

2) Dispensa coletiva: art. 477-A da CLT

• Sem critério quantitativo (diferente Diretiva nº 98/59/CE)

• Diferente dispensa plúrima: causas específicas, pessoas determinadas e substituição por

igual número

• employment at will – fim do precedente TST-SDC-ED-RODC-30900-12.2009.5.15.0000, de

10.08.2009, Rel. Min. Maurício Godinho (obrigatoriedade de negociação coletiva prévia)

• possibilidade de investigação (inquérito civil ou ação individual) de discriminação odiosa



3) Nova justa causa: art. 482, m da CLT

• “perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão”

Exemplos: co-piloto de avião alcoolizado (antes – encaminhado ao INSS – dispensa

discriminatória; agora – se acarretar perda da habilitação – outro tipo legal)

advogado-empregado que é suspenso da OAB

4) Jurisdição voluntária: art. 855-B da CLT

• institucionalização de prática comum: ajuizamento de ações para conseguir acordo judicial

na busca de maior segurança jurídica

• obrigatoriedade de advogados distintos (§2º)

• petição conjunta de acordo

• audiência facultativa

• Súmula nº 418 do TST: homologação facultativa (cuidado com as velhas lides simuladas).

Negativa fundamentada (art. 93, IX da CF/88) e caberá recurso ordinário

• suspensão do prazo prescricional (volta a correr no primeiro dia útil após o trânsito em

julgado da decisão)

5) Desformalização do encerramento contratual: art. 477, caput, §§§§ 4º, 6º, 8º e 10 da CLT

• empregador registra o fim na CTPS, comunica aos órgãos competentes, entrega a

documentação comprabatória e realiza o pagamento constante do TRCT em até 10 dias,

contados do término do CT (se aviso prévio indenizado, da data do término do trabalho

efetivo).

• Pagamento em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado (este só para alfabetizados)

• extirpada a expressão “maior remuneração” como base de cálculo

• compensação de no máximo “uma remuneração” e de natureza trabalhista (Súmula nº 18 do

TST). 

• multa moratória de “um salário” = salário-base

• mantidas as Súmulas nº 388 (isenção de massa falida) e nº 462 (vínculo em juízo) do TST

• dispensa por justa causa: dúvida razoável versus arbitrariedade (má-fé) – caso concreto



MÓDULO 5 – JORNADA DE TRABALHO

Premissas: releitura do art. 7º, XIII e XIV da CF/88 – possibilidade de flexiblização coletiva e

individual (argumentos a fortiori e gramatical)

 real autonomia da vontade e qualidade da informação

Realidade forense: narrativas absurdas (art. 345, IV do CPC), impugnações genéricas (art. 436,

parágrafo único do CPC) e desprestígio quase absoluto da prova documental (regina probationem)

1) Tempo à disposição: art. 4º da CLT – ficção legal

Reconfiguração conceitual: explicitação de exceções! 

Objetivo: segurança jurídica

• Contam como tempo à disposição: afastamento por serviço militar e acidente de trabalho

• Não contam como tempo à disposição: 

Requisitos: (1) escolha própria do empregado; 

(2) busca de proteção pessoal (insegurança pública ou climática), 

(3) “entre outras” (exemplificativo)

• práticas religiosas

• descanso

• lazer

• estudo

• alimentação

• atividades de relacionamento social

• higiene pessoal

• troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na

empresa

Exemplo: realização de maquiagem

2) Supressão das horas in itinere: art. 58, §2º da CLT

Antes: criação jurisprudencial - Súmula nº 90 do TST virou antigo art. 58, §2º da CLT:

difícil acesso, desprovido de transporte público e condução oferecida pelo empregador



Reforma trabalhista: expressamente declara que não será computado na jornada por não

ser tempo à disposição

Reflexão: lado positivo – estimular a concessão de transporte

lado negativo – empregado de plataforma e transporte por helicóptero. Sem

condições climáticas para o voo, perderá o dia de trabalho? Sua jornada só

começará quando aterrisar no local de trabalho?

3) Novo excluído do capítulo da jornada de trabalho: o teletrabalho (art. 62, III e arts. 75-A a

75-E da CLT)

Dados empíricos: Sociedade brasileira de teletrabalho e teleatividades (SOBRATT): 2014

havia cerca de 12 milhões de teletrabalhadores (maior parte das áreas de TI,

comunicações e vendas)

Premissa: real autonomia de vontade e qualidade da informação

Características: infraestrutura (organização da atividade)

localidade (lugar distante do escritório central ou centro de produção)

tecnologia (facilitadora da comunicação)

Requisitos legais: (1) eventual comparecimento ao estabelecimento não descaracteriza.

(2) previsão contratual do regime do teletrabalho e especificação das

atividades

(3) previsão contratual pela aquisição, manutenção ou fornecimento

de equipamentos e infraestrutura, além de reembolso de despesas.

(4) as utilidades não integração a remuneração

(5) alteração entre regime presencial e de teletrabalho por mútuo

acordo ou por determinação unilateral do empregador

(6) opção legislativa pela exclusão, mesmo que seja possível o

controle pelo monitoramento do log in, log out, chat, telefone.

(7) instrução obrigatória sobre como evitar doenças e acidentes de

trabalho e assinatura de termo de responsabilidade



4) Flexibilização da jornada de trabalho: arts. 59, 59-A, 59-B, 60, parágrafo único, 62, III, CLT

• acréscimo de 2 horas extras – acordo individual, acordo coletivo e convenção coletiva

• banco de horas – acordo individual escrito e compensação no máximo em 6 meses

• acordo de compensação tácito ou escrito para compensação dentro do mesmo mês

• jornada de 12 x 36 – acordo individual (geral – versão originária; apenas setor de saúde –

MP 808) – STF-ADI nº 4.842, Rel. Edson Fachin (08.08.17) – não afronta o art. 7º, XIII da

CF/88 – carga horária do bombeiro civil

• considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno (queda da

Súmula nº 444 do TST)

• compensação desprovida dos requisitos legais: pagamento apenas do adicional de 50%

(incorporação da Súmula nº 85, III do TST)

• horas extras habituais não descaracterizam o acordo de compensação de jornada (queda da

Súmula nº 85, IV do TST)

5) Intervalos interjornada: art. 71, §4º e art. 396, §2º da CLT

• natureza jurídica indenizatória (queda da Súmula nº 437 do TST)

• pagamento apenas da parcela do intervalo suprimida  (queda da Súmula nº 437 do TST)

• revogação do art. 384 da CLT – 15 minutos antes do início da jornada extraordinária para

mulheres (queda do precedente RE nº 658.312 – pela recepção do dispositivo)

• intervalo para amamentação da mulher: 2 descansos de meia hora, definidos em acordo

individual entre a mulher e o empregador



MODÚLO 6 – TERCEIRAÇÃO

1 – A velha terceiração 

Antes: DIANTE DE UMA QUASE ANOMIA - Súmula nº 256 do TST (Res. 04/1986) -

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de

03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, considerou-se ilegal a contratação de trabalhadores por

empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.

1ª Contextualização) O que pode parecer? Concepção positivista do Direito do Trabalho –

DEVE HAVER LEI FORMAL E PONTO 

ENTRETANTO: AS APARÊNCIAS ENGANAM! ESTAMOS DIANTE DA

SEMENTE, DO EMBRIÃO DO ATIVISMO JUDICIAL. 

POSITIVISMO – SISTEMA DE REGRAS PREVIAMENTE POSTIVADAS PELA

AUTORIDADE NORMATIVA (LEGISLADOR). 

LOGO, SE NÃO HÁ REGRA, HÁ LACUNA. 

E, HAVENDO LACUNA (ANOMIA), HÁ PERMISSÃO “FRACA” PARA AGIR

LÓGICA DEÔNTICA (VON WRIGHT, E. BULYGIN, JULIANO MARANHÃO) – VIDA

PRIVADA - o que não é proibido, é permitido – permissão “fraca” implícita no art. 5º, II da CF/88

– liberdade.

TST INVERTEU A LÓGICA – O QUE NÃO É PERMITIDO, É PROIBIDO – TÍPICO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.

Como sustentar esta proibição?

Resposta: Nota Técnica nº 4 MPT (PL nº 4.302/98 – Lei nº  13.429/17) – Dignidade

humana, trabalho não deve ser mercadoria (art. 1º, IV, CF/88), direito à relação direta de emprego

(art. 7º, I, CF/88)



Devagar e sempre, sem grande alarde, o Direito do Trabalho já introduzia os princípios

dentro do conceito de norma jurídica! 

Antecipou uma das características do que viria a ser lugar-comum vinte anos depois: a

concepção pós-positivista de direito! (norma = regra e princípio)

 

E aí veio a Súmula nº 331 do TST e confirmou-se esta impressão! 

(1) Primeiro, em 1993, criou os conceitos de “atividade-meio” e “atividade-fim”1 .

(2) Depois, em 2003, retirou a eficácia jurídica (derrotou, superou) do art. 71 da Lei nº

8.666/93 e atribuiu responsabilidade subsidiária à Administração Pública2!

PÓS-POSITIVISMO PURO. ATIVISMO JUDICIAL – CRIAÇÃO DOS CONCEITOS E

IMPOSIÇÃO NORMATIVA. VALORES IMPLÍCITOS: TERCEIRIZAR É RUIM.

PRECARIZA, COISIFICA E DEVE SER PROIBIDA.

Fundamentos: princípios! Dignidade humana, valorização do trabalho, função social da

propriedade, moralidade, eficiência e por aí vai.

(1) Sobre os conceitos, a ideia em si é defensável, pois, seguindo Joseph Raz, conceito é o

que está entre o mundo real e a linguagem. São criados para que possamos compreender o mundo

que nos cerca através de frases e palavras. 

Assim, para deixar de proibir tudo (Súmula 256) e proibir apenas um pedaço (Súmula 331),

inevitável a criação de novas ferramentas linguísticas para se fazer entender. Isso (atividade-meio),

pode; aquilo (atividade-fim), não pode. Pq? De novo: princípios.

1Súmula nº 331 do TST (Res. 23/1993): 
I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74).
II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos
da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da Constituição da República).
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
2Súmula nº 331 do TST (Res. 121/2003): IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título
executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993).



(2) Quanto ao tema responsabilidade da Adm. Pública, a situação hermenêutica era, para

dizer o mínimo, bastante inusitada! O §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 proibia expressamente a

responsabilização da Adm. Pública. Mas o TST determinava exatamente o contrário e, ainda por

cima, fazia menção direta ao dispositivo. Surreal!

DETALHE: ainda havia a dúvida sobre o significado da expressão “atividade inerente” (Lei

nº 8.987/91 e Lei nº 9.472/97) – SDI-TST (8 x 6) – STF – Min. Teori

Ficou tão confuso que em 2010, no julgamento da ADC nº 16, o relator, Ministro Cezar

Peluso queria extinguí-la por falta de interesse de agir, já que a JT nunca o declarou

inconstitucional. Ao que foi contraditado pelos Min. Marco Aurélio e Carmen Lucia, tendo o

primeiro dito que havia uma “declaração branca de inconstitucionalidade”.

Carmen Lucia reforçou – a proibição era taxativa! 

Gilmar Mendes – a JT está criando uma responsabilização irrestrita da Adm. Pública

Ellen Gracie – duvidou que a JT estivesse examinando se houve ou não fiscalização

Gilmar – no fundo, acabaram por revogar a lei!

CONCLUSÃO: o  1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 é constitucional.

Em 2011 o TST alterou a redação da Súmula nº 331, incluiu mais 2 incisos e pronto3. 

Resolvido o problema? Não.

Jurisprudência “gatopardo” - mudou para continuar o mesma condenação automática

Chuveram reclamações no STF.

CULPA DO STF! NÃO RESPONDEU: 

3Súmula nº 331 do TST (Res. 174/2011): 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
A d m i n i s t r a ç ã o P ú b l i c a d i r e t a , i n d i r e t a o u f u n d a c i o n a l ( a r t . 3 7 , I I , d a C F / 1 9 8 8 ) .  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,
d e s d e q u e i n e x i s t e n t e a p e s s o a l i d a d e e a s u b o r d i n a ç ã o d i r e t a . 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do
t í t u l o e x e c u t i v o j u d i c i a l . 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições
do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como
empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas
a s s u m i d a s p e l a e m p r e s a r e g u l a r m e n t e c o n t r a t a d a .   
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.



(1) como fiscalizar (2) de quem é o ônus de fiscalizar e (3) o que se deve provar?

JT – Usando a IN nº 02/08 Min. Planejamento – rigorosíssima.

STF – RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber (DJ 12.09.2017)

Mais do mesmo! Contudo – lá pelas páginas 335/340, encontramos algumas pistas que

nos podem ser úteis. (1)  IN nº 02/08 impraticável! Basta por amostragem ou por reação, a partir

de denúncia; (2) da Adm. Pública, que possui os meios e modos de provar (no mínimo, dificuldade

atroz do outro lado permite a distribuição dinâmica) e (3) o descumprimento do dever de fiscalizar o

adimplemento dos créditos trabalhistas.

Minha leitura pessoa. Vejamos as cenas dos próximos capítulos.

Mas o que eu gostaria de frisar, para seguir adiante no tema, são as novas sinalizações sobre

a terceiração em geral, encontradas na ementa deste acórdão!

“A dicotomia entre 'atividade-meio' e 'atividade-fim' é imprecisa, artificial e ignora a

dinâmica moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior

eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por

uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a

mutação constante do objeto social das empresas para atender as necessidades da sociedade,

como revelam as mais valiosas empresas do mundo”.

E aí chegamos à Lei nº 13.429/17 e, logo em seguida, à Lei nº 13.467/17!

2 – A nova terceiração

No compasso do novo direito do trabalho: autonomia, realismo e pragmatismo!

(1) Autonomia: ninguém é obrigado a ser empregado terceirizado!!! O veículo jurídico

continua a ser um.... CONTRATO! Empregado = pessoa plenamente capaz! Casa,

tem filhos, tem aluguel, é penalmente responsável. Não faz sentido sofrer uma



capitis diminutio ao ingressar no mercado de trabalho. Garantido o seu mínimo

existencial, é livre para decidir e responsável pelas suas decisões! (binômio).

Logo, a questão está mal colocada. Deveria ser: a adesão do empregado terceirizado foi

livre (qual a qualidade do consentimento)? 

(2) Respostas baseada na realidade!

A organização da empresa é a concretização da livre-iniciativa (principio fundamental).

Prestar serviços em determinados segmentos econômicos lícitos é escolha pessoal de cada

empreendedor.

 Se permitir explicitamente essa permissão será melhor ou pior, o tempo dirá. 

Devemos parar com “achismos” catastrofistas ou panglossianos! Importante fiscalizar,

medir, coletar dados empíricos e realizar estatísticas, comparando o antes e o depois! Jurimetria!

Argumentação mais objetiva e menos apaixonada.

E o empregado? Geralmente, as atividades terceirizadas são geralmente as menos

qualificadas profissionalmente. 

Uma boa dose de realidade: No Brasil – 13 milhões de desempregados, 5 milhões de

subempregados e 12 milhões de informais. SÃO OS EXCLUÍDOS DO SIST. JURÍDICO

FORMAL. 

Terceirização = oportunidade de emprego que não se deve jogar fora. Mas, lembrando do

Sandel (limite moral do mercado), qual o preço? 

Karl Popper: A ideia de racionalidade pressupõe a aceitação da “falseabilidade” de nossas

convicções. Ou seja: se você nunca se acha errado, você não é racional!

Melhor método de verificação de suas convicções? Testá-las empiricamente, na prática!

Há aqui um grave erro de perspectiva: falam do passado como se estivesse fadado a se



repetir para sempre no futuro. 

Uma coisa é a fiscalização ruim, a prática de crimes e a impunidade. Isso pode e deve

ser combatido, com ou sem terceiração. 

OBS: A propósito, uma das diversas causas que acarretaram esta explosão de litígios no

Brasil (apenas uma, pois é multifatorial), é exatamente a pouco fiscalização! Faltam fiscais e multas

duras o bastante para intimidar.

Daí a dizer que a terceirização induz à fiscalização precária é misturar banana com

maça. Não há relação lógica de causa e efeito. 

Pode haver terceirização ilítica com fiscalização efetiva e eficiente? Sim. Pode haver

terceirização correta com fiscalização leniente? Sim. Qual a combinação ideal? Aí é outra coisa.

Mas associar “necessariamente” terceirização fraudulenta com fiscalização precária é uma falácia.

Até porque é a fiscalização ruim que estimula as fraudes, e não o contrário.

E o mesmo se diz também para os acidentes de trabalho. Não é a terceiração que gera mais

acidentes. Não é porque são terceirizados que “logicamente” ou “necessariamente” se

acidentam mais. Isso não é uma decorrência inexorável deste modelo de organização

empresarial. É mais provável que decorra, de novo, da baixa fiscalização e da menor

instrução/treinamento da mão de obra.

Premissas contrarárias, com a devida vênia, um “achismo” pautado na ideia preconceituosa

de que os empresários são “malvados” e os empregados são “menores de idade” prontos a serem

explorados. 

(3) Pragmatismo: Contexto e consequências – o que virá? Não sabemos!!! 

Empresas sem empregados? Sim, é possível. Terceirização em cadeia está permitida. E a

quarteirização também (delega a administração das terceirizadas para uma quarta). Isso

“necessariamente” viola a dignidade humana? Não, porque o mínimo existencial está garantido.

Paga menos? Sim. Mas mudando o enfoque: onde aquela pessoa conseguiria emprego?

Brasil – péssima educação formal! Custos de transação altíssimos! (carga tributária insana)

Mais: Tecnologias disruptivas!!!! Thomas Friedmann (o mundo é plano) – outsourcing

India; Agora: acabaram com isso - I.A., 

Uber versus táxis: já era! Carros autônomos. Robótica, internet 5G – modernidade líquida



(Z. Baumann) – mundo em 20 anos – fim 50% empregos formais!!!! E querem congelar a história!!

Monitorar, fiscalizar para corrigir e aprimorar. Se as balizas constitucionais (o patamar

civilizatório mínimo) está sendo respeitado (e está!), basta mensurar se estas opções políticas foram

boas ou ruins. Simples assim. 

3 – Limites e possibilidades da nova terceiração

3.1 – Terceiração na Administração Pública

Repito o que disse: estamos diante de uma opção política. Escolhas de como se deve regular

a sociedade e, mais especificamente, o mundo do trabalho.

Quando se coloca o Estado (Administração Pública) na equação, estamos falando de

DESENHO INSTITUCIONAL!

Pergunta: como devemos formatar, modelar o Estado e por que razões?

REFORMA DO ESTADO! Reforma administrativa

DL nº 200 de 1967 –  art. 10, §7º: “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,

coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas

executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que

exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os

encargos de execução”.

Decreto Federal nº 2.271/97 – art. 1º: Administração Pública Federal – execução indireta

de “atividades acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de

competência legal do órgão ou entidade”. E §1º exemplifica: conservação, limpeza, segurança,

vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e

manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Enquanto o §2º proibe a execução indireta de

“atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de carogos do órgão ou

entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto,

total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal”.

Lei nº 9.637/98 – Organizações Sociais. Execução de atividades de ensino, pesquisa

científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

E Ac nº 3.239/2013 do TCU (Relatório de auditoria operacional. Transferência do gerenciamento

de serviços públicos de saúde a organizações sociais. Falhas. Determinações e recomendações.

Monitoramento”. Custo, produtividade, planejamento, auditorias, gestão.



Lei nº 11.079/04 – parceria público-privada: art. 2º, §1º – concessão administrativa  =

contrato de prestação de serviços públicos (apesar da proibição de contratos cujo objeto seja

unicamente o fornecimento de mão-de-obra – art. 2º, §4º, III).

OU SEJA, A TERCEIRAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO É UMA

NOVIDADE!

Agora, a questão vai além: Lei nº 13.429/17 fala em “serviços determinados e específicos”.

Chegou a gerar um esboço de “resistência hermenêutica”, mas logo veio a Lei nº 13.467/17 e disse

com todas as letras: “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 econômica compatível com a sua execução”.

Podemos terceirizar a atividade principal da Administração Pública?

Art. 37, II, da CF/88 - “investidura em cargo ou emprego público dependente de aprovação

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 

Pergunta: pode o Poder Legislativo escolher quais funções que, por sua natureza e

complexidade, poderão ser terceirizadas?

De novo: opção política! Desenho institucional!!! 

Neste tema, pode-se apontar um conflito latente entre (i) princípios da isonomia e

impessoalidade vs. (ii) princípio da eficiência. 

Diante dessa colisão em potencial, qual deve prevalecer? Ou, dizendo de outro modo,

qual o modelo de Estado devemos implementar?

Ex: Portugal - “desjudicialização (ou privatização) do processo de execução” - CPC/PT

(DL nº 44.129/61) – reformado pelo DL nº 38/03, pelo DL nº 199/03, pela Lei nº 14/06, pelo DL nº

226/08 e pelas Portarias nº 331-A e 331-B/09. Objetivo – torná-lo mais célere e eficaz.



Antes: execução puramente jurisdicional; 

2003 – figura híbrida do “solicitador da execução” (profissional liberal independente, que

exerce funções, designadamente efectuando notificações e no cumprimento de sentenças cíveis e

comerciais delegadas pelo Estado, que os nomeia, controla e fiscaliza). Profissional privado que

auxilia o exequente, facilitando e agilizando o processo. Um oficial de justiça privado. Há uma

Câmara de Solicitares, que fornece uma lista de profissionais já cadastrados nos tribunais.

2008 – maior simplificação ainda. Aumento da competência dos agentes de execução.

Limitou a atuação do juiz às situações em que houvesse conflito ou relevância da questão. Mantém

o poder geral de controle, mas interfere de modo excepcional, nos casos tipificados na lei. O agente

de execução toma a iniciativa e decide incidentes, além de realizar atos de ofício para realizar

coercitivamente o direito do exequente. Agente privado, remunerado e fiscalizado pelo exequente.

Premissa: “na ação executiva não há, pois, um conflito a resolver, antes uma obrigação a

perseguir efetiva e coercitivamente, isto é, uma obrigação a executar”. Logo, é contraproducente

submeter todos os atos executivos ao crivo judicial. 

De volta ao Brasil. A Constituição deixa espaço de manobra para que entreveja a

terceirização de algumas atividades. O nosso problema é cultural: DESCONFIANÇA,

NEPOTISMO, BURLA À LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO!!!

Mas parece que o nosso sistema jurídico vem caminhando numa mesma direção: tornar o

serviço público mais eficiente! Fazer mais e melhor, gastando menos. Otimizar nossos escassos

recursos públicos. Tornar as escolhas mais claras, medir os seus efeitos e corrigir o rumo para

produzir resultados cada vez melhores para a sociedade.

Daí eu diria: ressalvadas as carreiras de Estado – em razão de sua crucial importância para o

bom funcionamento do Estado brasileiro – a terceiração de serviços públicos está autorizada pela

Constituição e, atualmente, pelas Leis nº 13.429/17 e nº 13.467/17.

A propósito, quais seriam as carreiras de Estado? Art. 247 da CF/88 – definição legal.

Mensagem nº 1.141/06 de 15/12/06 – veto parcial ao PL nº 97/06 – declarou expressamente

não considerar como carreiras típicas de Estado as atividades de técnico judiciário e de auxiliar

judiciário. Isso porque não basta vincular-se a um Poder estatal para ser assim classificado, devendo

“manter relação estreita com a natureza do cargo contemplado e das funções empreeendidas pelo

seu ocupante, bem como pelo seu posicionamento estratégico dentro da administração pública, o



que justificaria o tratamento diferenciado em relação aos demais cargos públicos e melhor se

enquadraria no âmbito conceitual da Constituição”.

Mensagem nº 312, de 31.07.2013 – veto parcial do PL nº 6.127/09 – que incluiu os

servidores do Plano de Carreira e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

– IBGE como atividade exclusiva de Estado.

PLC nº 13/2013 – alterar a Lei nº 5.194/66 e tornar os engenheiros, arquitetos e

engenheiros-agrônomos carreiras exclusivas de Estado para os cargos efetivos federal, estadual e

municipal

4 – Conclusão

Em tempos de paixões exacerbadas, emoções à flor da pele e discursos inflamados,

catastrofistas ou panglossianos, é bom lembrar um julgamento histórico, trazido para a literatura

brasileira pelo consagrado Ovalo Bilac: falo do Julgamento de Frinéia.

Friné ou Frinéia nasceu em Téspias, na Beócia, mas acredita-se que viveu em Atenas, por

volta de 400 A.C. Sua beleza era extraordinária e adquiriu muito prestígio e riquezas em seu tempo. 

Por obra e intriga dos invejosos, foi acusada de profanar os Mistérios de Elêusis, sendo

defendida por Hipérides, que – diziam as más línguas – foi um dos seus amantes. E quando ele

percebeu que apesar de sua defesa o veredito lhe seria desfavorável, rasgou o manto da bela Frinéia,

exibidno seu corpo escultural e, coincidência ou não, conseguiu que os juízes a absolvessem.

Qual a moral da história? Volto ao presente e – parafraseando Daniel Kahneman – todo

cuidado é pouco quando somos guiados apenas pelos nossos instintos, pelo sistema 1 do nosso

cérebro. O risco de tomarmos decisões equivocadas é alto.  

E aproveito para mencionar mais uma vez o Dan Ariely – somos todos “previsivelmente

irracionais”: viéses de aversão ao risco, imediatismo e inércia.  

Ou seja: na dúvida, deixemos tudo como está!!! Erro crasso, mas previsível. Devemos

tentar corrigí-lo!!! Exemplo vivo: Lei nº 13.429/17. Deixaram o PLC nº 30/15 – de muito

melhor qualidade – escorrer pelos dedos!

As ideias estão aí, surgem muito rapidamente e em quantidades avalassadoras. Eu, e espero



que os senhores também, estejam abertos a elas. Não devemos bloqueá-las emotivamente (e

automaticamente) com base em crenças passadas que se mostram descoladas da realidade. Mas

também não nos deixemos seguir no extremo oposto, guiados pelas promessas da beleza de Frinéia

legislativa.

Ouvir, estudar, refletir, analisar e arriscar, se assim for concluído, para, se tudo der errado,

ter a coragem e a humildade de voltar atrás e corrigir o que estiver funcionando mal. 

Se alguma coisa veio para ficar (e eu torço que seja assim) é esta concepção realista e

pragmática do novo direito do trabalho que, pelo visto, está prestes a cruzar suas fronteiras. E a

primeira visita será aqui, entre os senhores, num também renovado direito administrativo.

 Muito obrigado.


