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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca descrever o atual momento que o Direito do Trabalho vive, chamado pela 

doutrina de “Crise da Subordinação”. Como o próprio nome indica, a subordinação, conceito 

que é a espinha dorsal do Direito do Trabalho, tem sido considerada imprecisa e inapta para 

conceituar as modernas relações de trabalho, colocando em jogo toda a ciência Justrabalhista. 

Assim, o trabalho descreverá o instituto da subordinação, apontar suas limitações presentes e 

examinar as duas principais soluções que doutrinadores têm oferecido à chamada “Crise da 

Subordinação”, nominalmente os conceitos de “Parassubordinação” e “Subordinação 

Estrutural”. Finalmente, analisar-se-á como o Tribunal Superior do Trabalho tem enxergado 

os dois institutos.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis seeks to describe the current state of the art of Brazilian Labor Law, regarded as 

the “Subordination Crisis”. As the name implies, subordination, the concept at the core of 

Labor Law is currently being labelled as imprecise and inept to describe current labor 

relations, putting the whole science of Labor Law in jeopardy. Therefore, the current thesis 

will describe the concept of subordination, point its shortcomings and examine the two main 

solution presented by doctrine to the “Crisis in Subordination”, nominally the concepts of 

“Parassubordination” and “Structural Subordination”. Finally, it will be examined how the 

Superior Labor Court sees both institutes. 
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1 A CRISE NA SUBORDINAÇÃO 

 

1.1 IMPORTÂNCIA DA SUBORDINAÇÃO 

 

O Direito do Trabalho é, primeiramente, o direito regulador da relação de emprego. 

Não caberia ao justrabalhismo tutelar relações civis de prestação de serviços, sendo o seu 

escopo centrado na relação de emprego. Sabendo disso, cabe questionar: o que constitui a 

relação de emprego? 

Segundo o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), empregado é toda 

pessoa física que presta serviços de maneira não eventual a empregador na dependência deste 

e mediante salário (Decreto-lei nº 5.452/43). 

O conceito da dependência é conhecido pela doutrina trabalhista como 

“subordinação” e é a definição menos clara que os demais critérios para a conceituação de 

uma relação como empregatícia que a torna o elemento mais controvertido no reconhecimento 

de vínculo. 

Ao descrever o conceito de subordinação, os doutrinadores Amauri Mascaro 

Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento postulam que 

 

Empregado é um trabalhador cuja atividade é exercida sob dependência de outrem 

para quem ela é dirigida. Nossa lei usa a palavra “dependência”. No entanto, em 

lugar dela, generalizou-se hoje outra expressão, a palavra “subordinação”, da maior 

importância, uma vez que permite dividir dois grandes campos de trabalho humano: 

o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. Empregado é um trabalhador 

subordinado. Se o trabalhador não é subordinado, será considerado trabalhador 

autônomo, não empregado. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015). 
 

Este é o entendimento esposado também pelo doutrinador Estêvão Mallet, que atesta 

que 

De todos os cinco elementos, o mais importante é, sem sombra de dúvida, a 

subordinação, que a doutrina menciona como “uno dei concetti fondamentali del 

diritto del lavoro”. Em torno dele é que se constrói, no fundo, o próprio Direito do 

Trabalho. É ele, outrossim, que delimita as principais fronteiras de aplicação da 

legislação trabalhista. (MALLET, 2011). 
 

Sendo assim, para entender a relação fundamental do Direito do Trabalho, é preciso 

antes entender o conceito da subordinação e, principalmente os desafios que ele vem 

enfrentando. 
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1.2 FORDISMO E TAYLORISMO E SUAS INFLUÊNCIAS NA CLT 

 

1.2.1 DEFINIÇÃO DE FORDISMO E DE TAYLORISMO 

 

 

Como visto, a subordinação é o conceito definitivo para a caracterização do vínculo 

de emprego dentro do modelo celetista vigente no Brasil. Contudo, desde a edição da 

legislação consolidada em 1943 até meados da década de 2010, transformações importantes 

ocorreram na economia como um todo e, consequentemente, nas relações de trabalho. 

O Fordismo é uma estratégia produtiva criada por Henry Ford na qual os 

trabalhadores integravam uma linha de montagem, em que cada um deles ficava em um lugar 

designado realizando uma tarefa específica. Cândido Guerra Ferreira o conceitua assim: 

 

Mas o termo “fordismo” possui um outro significado, que se coloca a um nível 

menos global, designando um princípio geral de organização da produção 

(compreendendo paradigma tecnológico, forma de organização do trabalho e estilo 

de gestão). Neste plano, podem ser destacados os seguintes traços característicos ou 

princípios constitutivos do paradigma fordista: 
a) racionalização taylorista do trabalho: profunda divisão – tanto horizontal 

(parcelamento das tarefas), quanto vertical (separação entre concepção e execução) – 

e especialização do trabalho;  
b) desenvolvimento da mecanização através de equipamentos altamente 

especializados;  
c) produção em massa de bens com elevado grau de padronização;  
d) a norma fordista de salários: relativamente elevados e crescentes – incorporando 

ganhos de produtividade – para compensar o tipo de processo de trabalho 

predominante (GUERRA, 1993). 
 

 

Enquanto isso o Taylorismo foi criado por Frederick Winslow Taylor e é descrito 

Erika Batista, mestre em Ciências Sociais, da seguinte maneira: 

 

As normas, princípios e leis “científicas” da administração do trabalho taylorista 

visaram, sobretudo, a exploração do trabalho nem seu limite máximo, daí o estudo 

minucioso do tempo e movimentos, sendo um dos pontos fundamentais a separação 

entre os momentos de planejamento e execução do trabalho. (BATISTA, 2008) 
 

Não só as fases de planejamento e execução do trabalho eram realizadas em 

momentos diferentes, mas elas também eram feitas por pessoas diferentes, sendo o empregado 

o executor e o empregador e planejador. 

Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. descreve o impacto destes modelos nas relações 

de trabalho da seguinte maneira: 
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A formação fordista está baseada na estratégia de intensiva acumulação de capital, 

que deita raízes na reorganização taylorista do processo de trabalho (Braverman, 

1974; Edwards 1979; Stearns 1980; Clawson 1980; Gartman 1979). O 

estabelecimento do taylorismo significou uma intensificação da exploração, baseada 

na apropriação empresarial da habilidade profissional, a destruição das tradicionais 

formas de poder do trabalhador, associadas ao trabalho artesanal, e a introdução de 

técnicas de eficientes de controle e supervisão empresarial. [...] Igualmente tornou 

possível o gradual e perceptível aumento do salário real. Em outros termos, o 

trabalhador massificado pelo taylorismo converteu-se na massa de consumidores dos 

bens da produção industrial (HISRCH (id: 15-16) apud FREITAS JÚNIOR, 1999). 
 

 

1.2.1.1 FORDISMO E TAYLORISMO NA CLT 

 

Conforme é possível depreender da leitura do trecho acima, o trabalhador no modelo 

fordista, ou fordista-taylorista, encontrava-se em clara posição de subordinação em relação a 

seu empregador, estando sob forte supervisão de um capataz e sem a possibilidade de definir 

como seria realizado o seu trabalho, sendo que isto já foi definido anteriormente por outra 

pessoa de maneira a otimizar a produção. 

Para que os ideais de produtividade tayloristas pudessem ser alcançados, era 

necessário que o empregado seguisse à risca as direções de seu empregador, de tal forma que 

a figura do empregado estava diretamente associada à subordinação prestada.  

Não seria concebível pensar em um empregado neste modelo que pudesse, por 

exemplo, determinar o seu ritmo de trabalho ou a maneira pela qual executaria a sua função, 

pois isto frustraria o ideal taylorista de produtividade. Foi pensando neste tipo específico de 

trabalho que foi desenhada o artigo 3º da CLT. 

Dentro deste modelo produtivo, faz sentido a subordinação enquanto critério basilar 

do vínculo empregatício, pois todos os empregados encontravam-se subordinados aos seus 

empregadores. Contudo, o modelo produtivo passou, a partir dos anos sessenta, por profundas 

mudanças. 

 

 

1.3 ASCENSÃO DO MODELO TOYOTISTA E DA ECONOMIA DE SERVIÇOS 

 

1.3.1 DEFINIÇÃO DE TOYOTISMO 
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Freitas Júnior descreve o modelo produtivo que sucedeu o fordismo, o toyotismo e 

sua história da seguinte maneira: 

 
Como assinala Rifkin (RIFKIN: 1996:96-105), ao mesmo tempo em que a indústria 

fordista-taylorista norte-americana, no decorrer dos anos sessenta, desfrutava de seu 

momento mais pujante, começava-se a se consolidar, na indústria do Japão do 2º 

Pós-Guerra, em particular na Toyota, um conceito de produção “enxuta” (lean 

production), baseado sobretudo na redução dos degraus hierárquicos e no estímulo à 

criatividade e à atuação participante de todos os trabalhadores, nesses incluindo os 

operários. O crescente aumento na eficiência das empresas organizadas por esse 

novo conceito, em pouco tempo absorvido por outros setores da produção industrial 

e pelo setor de serviços, fez com que a ele se incorporassem novos postulados, tais 

como: [1] em vez de auto-suficiência, a medida da eficiência passaria a ser a 

agilidade e a adaptabilidade; (...) e [4] sob o ângulo das políticas de recursos 

humanos, em lugar das grandes concentrações fabris, a empresa construída sob o 

paradigma emergente preconizara a contínua otimização do pessoal ocupado, a 

terceirização das atividades não estratégicas, bem como o oferecimento de uma 

remuneração seletivamente atraente, segundo critérios de compromisso com os 

objetivos da empresa, e de produtividade individual ou setorial. (…) É certo que 

uma boa parcela das inovações introduzidas sob o signo do assim chamado 

“toyotismo” exerceu uma forte influência, já no decorrer dos anos oitenta, na 

conformação das tendências de organização do trabalho na empresa do Ocidente, 

quer ela fosse industrial ou não. É por esse motivo que mais que uma simples 

tendência localizada, essa nova concepção de organização da empresa e do trabalho 

em pouco tempo transformou-se num verdadeiro paradigma a rivalizar com os 

clássicos parâmetros de eficiência e de produtividade do fordismo-taylorismo. 

(FREITAS JÚNIOR, 1999). 
 

Conforme narrado por Freitas Júnior, as mudanças no modelo produtivo trazidas pelo 

toyotismo colocaram o trabalhador em uma posição diferenciada daquela sobre a qual a CLT 

foi projetada.  

Não mais o trabalhador era apenas um receptáculo de ordens, mas um agente criativo 

cujo conhecimento é utilizado pelo empregador ao aperfeiçoar a produção. Ademais, as 

empresas passam a contar com trabalhadores cada vez mais especializados e eficientes, 

algumas vezes possuindo conhecimentos que o próprio empregador não detém. 

Desta forma, perde nas relações fáticas o protagonismo do trabalhador enquanto 

tomador de ordens e ascende o trabalhador especializado e agente criativo. 

 

 

1.3.2 SURGIMENTO DA CULTURA DE SERVIÇOS 

 

Essa tendência da capacitação dos trabalhadores não é um fenômeno restrito às 

indústrias da década de 1980, mas é também percebida no setor de serviços na atualidade.  
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Planejada de acordo com o modelo fordista-taylorista de produção em ascensão e 

com a realidade agrária de boa parte do país, a CLT não estava preparada para lidar com as 

transformações que seriam trazidas pelo toyotismo e que o setor de serviços passaria. 

O IBGE descreve a situação econômica do Brasil antes da edição da CLT nos anos 

quarenta e posteriormente como uma nação majoritariamente agrária em franca expansão 

industrial, que alterou profundamente a sua estrutura econômica e que ao final do século XX 

passou por mais uma mudança, tornando-se uma economia majoritariamente focada em 

serviços1. 

Com base na narrativa descrita acima, é natural que a CLT fosse escrita buscando 

tutelar principalmente as relações de trabalho agrícolas e industriais, sendo que o setor de 

serviços não demandava tanta atenção no momento de sua edição. 

Contudo, conforme também pode ser aferido do texto do IBGE, a economia hoje no 

Brasil é dominada pelo setor de serviços. De acordo com estatísticas da mesma instituição, 

conforme divulgadas pelo jornal Agência Brasil, em 2013 o setor de serviços correspondia a 

53% do PIB (DE OLIVEIRA, 2015). Não só isso, mas o setor de serviços ocupou em 2013, 

12,5 milhões de pessoas, de acordo também com o IBGE. 

Para referência, de acordo com o mesmo órgão, a população ocupada somada das 

regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre no mês de dezembro de 2013 era de 23,953 milhões de pessoas (IBGE:2016). 

De acordo com um estudo realizado por Buera e Kaboski (BUERA; KABOSKI, 

2009) para o National Bureau of Economic Research, intitulado The Rise of the service 

economy, a tendência da economia americana estabeleceu o crescimento do setor de serviços 

e a crescente capacitação da mão de obra para atender às necessidades deste setor. 

Buera e Kabosky (2009) construíram, em sequência, um modelo econômico em que 

agentes que tomam a escolha de se tornar altamente capacitados, acabam pagando um custo 

fixo por sua capacitação, mas obtém um retorno crescente com ela. O alto nível de 

especialização dos agentes lhes oferece uma grande vantagem competitiva em relação ao resto 

                                                 
1  “A evolução dos diversos setores do PIB, no decorrer do século, mostra uma queda da participação da 

Agricultura, de 45% em 1900, para cerca de 10% nas últimas décadas. Inicialmente, esta queda foi compensada 

pela expansão da Indústria, que passou de 12% do PIB no início do século, aumentando continuamente sua 

participação até meados da década de 1970, quando chega a 34% do total. O setor de serviços responde pelo 

restante da produção, com os ganhos de participação sendo constantes ao longo do tempo e refletindo uma 

tendência clássica no desenvolvimento das nações. Os serviços partem de 44% do PIB em 1900, chegam a 50% 

nos anos 30 e 40 e a 61% na última década do século. Os dados revelam que a década de 1940 foi a das mais 

intensas mudanças estruturais, seguida da década de 1930 e da de 1950, o que eqüivale a dizer que as maiores 

mudanças estruturais na economia brasileira ocorreram entre 1930 e 1960” (IBGE: 2003). 
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do Mercado2, o que aumenta a sua renda. Uma renda mais alta lhes permite buscar serviços 

mais caros, que por sua vez demandam uma mão de obra cada vez mais especializada para 

serem prestados. Desta forma, há um ciclo crescente de especialização em serviços na 

economia moderna. 

 

 

1.3.3 NOVO IDEAL DE TRABALHADOR 

 

Conforme é possível se depreender do modelo descrito por Buera e Kabonski (2009), 

a economia de serviços que encontra-se em voga nas primeiras décadas do século XXI baseia-

se na especialização e habilitação dos trabalhadores numa busca por maior produtividade, 

característica fundamental do toyotismo. 

Não só isso, mas os trabalhadores passam a se especializar em apenas uma área de 

serviços. Desta forma, dentro das muitas funções em uma empresa, o trabalhador que 

desempenha cada uma delas seria a pessoa mais capacitada para exercê-la.  

Assim, não faz sentido considerar o trabalhador que desempenha um serviço dentro 

da empresa como sendo dependente do conhecimento ou da direção de seu empregador para 

realizar o seu trabalho, pois muitas vezes ele conhece muito mais sobre a sua área de atuação 

que seu empregador. 

Um exemplo que clarifica a situação descrita acima é o do advogado empregado de 

um banco e que trabalha em seu setor jurídico. Este advogado detém muito mais 

conhecimento sobre suas atividades do que os gerentes do banco ou mesmo os seus acionistas. 

Não faz sentido que o diretor do banco, por exemplo, dê ordens para o advogado sobre como 

desempenhar a sua função da mesma maneira que um feitor de fábrica no modelo fordista-

taylorista, pois ele não saberia escrever uma peça processual tão bem quanto o advogado, por 

exemplo. Contudo, o advogado ainda se encontra em uma posição de subordinação 

hierárquica às diretrizes e ordens do diretor ou dos gerentes do banco. Da mesma maneira, ele 

segue, por exemplo, diretrizes aplicáveis a todo o banco definidas por seus acionistas. 

O advogado deste exemplo encontra-se, portanto, em uma posição de subordinação 

muito menor do que o do empregado modelo da CLT. Seria ainda possível considerá-lo 

                                                 
2  Ao longo do presente trabalho, quando a palavra “mercado” estiver capitalizada, ela irá se referir ao 

conjunto de atividades econômicas como um todo, não a um setor específico, sendo a recíproca verdadeira.  
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subordinado da mesma forma que um trabalhador em uma fábrica fordista? Se não, ainda 

pode ser considerado empregado? 

Alice Monteiro de Barros descreve a condição tradicional na qual a CLT foi 

concebida da seguinte maneira: 

 

Tradicionalmente, o empregador no contrato de trabalho, denominado por alguns 

contrato de emprego, controla as atribuições inerentes à função a ser exercida como 

também o modo de realizá-la. Esse critério tradicional da subordinação jurídica, que 

realça a submissão funcional do empregado às ordens do empregador, mostrou-se 

suficiente em determinado momento histórico, ou seja, quando predominava o 

trabalho agrícola ou numa sociedade industrial em que empregado e empregador 

possuíam o mesmo grau de conhecimento e experiência profissionais (BARROS, 

2004). 
 

Em seguida, a doutrinadora passa a descrever o novo paradigma socioeconômico das 

relações de trabalho modernas:  

 

Sucede que, em uma sociedade como a atual, caracterizada pela racionalização do 

trabalho com a consequente especialização da mão-de-obra, o empregador nem 

sempre possui igualdade ou superioridade de conhecimentos profissionais com o 

empregado, mesmo porque, cada vez mais as contratações recaem sobre pessoas, 

exatamente em face do grau de conhecimento que possuem em relação a 

determinada profissão (know-how), do qual o empregador não é detentor. Nasce daí 

o que se chama de “subordinação técnica invertida”, presente nas relações de 

trabalho intelectual. A debilidade do critério da subordinação funcional do 

empregado em relação ao empregador, não supõe a sua eliminação, mas a mera 

insuficiência em certas situações, principalmente quando envolve trabalhos 

intelectuais. (BARROS, 2004) 
 

Em face dessa insuficiência do critério tradicional da subordinação para relações de 

emprego que envolvem trabalhadores intelectuais, como o advogado do exemplo, e que hoje 

se tornam cada vez mais comuns é que se fala em crise na subordinação. 

 

 

1.4 MUDANÇAS ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS E SEUS EFEITOS PARA A 

RELAÇÃO DE TRABALHO 

 

1.4.1 MUDANÇAS ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS 

 

O doutrinador Arion Sayão Romita descreve a crise no direito do trabalho da 

seguinte maneira:  

Se de crise se pode falar em tema de direito do trabalho, a expressão só pode aludir a 

um sentido empírico-prático: deve referir-se à inadequação dos instrumentos 
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legislativos vigentes, imprestáveis ante as novas exigências de uma quadra 

econômica particularmente difícil, marcada pela recessão, pela ameaça constante de 

fechamento de empresas e de consequente desemprego e pelo aviltamento do nível 

real dos salários, única fonte de subsistência do trabalhador e de sua família. A 

subordinação jurídica constitui um dos temas-chave do direito do trabalho. A crise 

da subordinação implica a crise do próprio direito do trabalho. Na verdade, não há 

crise propriamente dita, mas necessidade de adaptação da legislação do trabalho às 

novas realidades trazidas pelas inovações tecnológicas e pela globalização da 

economia (ROMITA, 2012)3. 
 

O doutrinador contextualiza a crise no direito do trabalho na moldura das 

transformações tecnológicas e produtivas ocorridas na segunda metade do século XX, 

apontando que transformações nas relações materiais de trabalho advindas de uma mudança 

tectônica dos meios de produção não permitem que as estruturas básicas do Direito do 

Trabalho se mantenham estáveis. 

 

 

1.4.2 NOVOS MODELOS CONTRATUAIS DE TRABALHO 

 

Após descrever as transformações no cenário econômico, Sayão Romita trata dos 

efeitos que elas tiveram para o Direito do Trabalho. 

 

Sustenta-se que está ultrapassada a concepção das estruturas universais de tipo 

taylorista e fordista. Horários personalizados, acomodação dos tempos de serviço, 

salários dependentes de resultados e do interesse revelados pelos empregados, 

currículos de qualidade, equipes autônomas, transferência de gestão, negociações 

mediante mútuas concessões, integração do trabalhador na vida da empresa – eis 

alguns tópicos da “panóplia” da parceria proposta (…). Preconizam-se os vários 

tipos de flexibilidade: econômica, técnica, social, mas também de gestão. A nova 

política patronal, desenvolvida para enfrentar a crise, depende de uma melhor 

produtividade do trabalho e seu instrumento é a flexibilidade, conceito amplo, que 

cobre vasto espectro, desde uma flexibilidade das relações sociais (eliminação da 

rigidez jurídica), passando pela flexibilidade do aparato produtivo (automatização) e 

chegando à flexibilidade na utilização da força de trabalho (emprego do tempo de 

trabalho). Entre as modalidades de flexibilização, interessa-nos particularmente a de 

gestão, que redunda na criação de novos tipos de serviços, como a exteriorização ou 

subcontratação, contratos de duração determinada e teletrabalho, além do 

renascimento de formas arcaicas de execução do trabalho, como o trabalho em 

domicílio e a crescente utilização de serviços prestados por autônomos (ROMITA, 

2012). 
 

                                                 
3  Um breve comentário. Ainda, que como postulado pelo douto doutrinador, não haja de fato uma crise, 

esta é a terminologia mais usada para se tratar do tema e por razões de homogeneização do texto com suas 

diversas fontes, é esta a terminologia que será utilizada ao longo do presente trabalho. 
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O cenário descrito por Sayão Romita (2012) é semelhante ao delineado pelas 

estatísticas do IBGE e do National Bureau of Economic Research e pela doutrina de Freitas 

Júnior, o qual argumenta que os avanços tecnológicos haviam alterado tanto as relações de 

trabalho que o Direito Trabalhista existente passou a ser visto como ultrapassado. 

O ímpeto de revisão da regulação trabalhista também alcançou o critério basilar da 

relação de emprego: a subordinação. Sayão Romita descreve: 

 

A subordinação sofre o impacto dessas transformações. Tida por efeito necessário e 

típico do contrato de trabalho, era considerada a nota característica deste instituto e 

se prestava a distingui-lo dos demais contratos de atividade. Esta noção, contudo, só 

era compatível com o trabalho de contrato típico, caracterizado pelo trabalho 

remunerado prestado a um só empregador, no estabelecimento deste, em regime de 

jornada integral e de duração indeterminada [...] (ROMITA 2012). 
 

Sayão Romita deixa claro que o modelo contratual segundo o qual a CLT foi 

desenhada não é mais a regra nas relações materiais de trabalho modernas. Como já foi dito, 

este é o grande desafio do Direito do Trabalho moderno, compreender que se há cada vez 

menos relações de emprego, há cada vez um menor número de relações tuteladas pelo Direito 

do Trabalho na sociedade.  

Desta forma, o Direito do Trabalho passaria a ter cada vez menos impacto na 

sociedade como um todo, impedindo a realização de seus objetivos teleológicos de justiça 

social e melhoria das condições de vida dos trabalhadores. 

Ao tratar das razões que acarretaram nas mudanças mencionadas nas relações de 

Trabalho, Sayão Romita aponta transformações extrínsecas, devido à “introdução de novos 

processos tecnológicos” (ROMITA in DELGADO: 2012:672), que por sua vez fizeram com 

que a prestação de serviços pelo trabalhador se desenvolvesse “com menos sujeição e mais 

colaboração” (ROMITA in DELGADO: 2012:672). 

O doutrinador, tendo delineado como a estrutura produtiva se alterou, passa a 

descrever como as relações de trabalho foram transformadas em decorrência disso. 

A relação intersubjetiva entre empregado e empregador abandona o esquema 

descendente comando/obediência (isto é, subordinação), com a supressão do poder de direção 

autoritária, para assumir a feição de mero controle, próximo à autonomia, o que caracteriza 

uma relação “plena”. Dá-se, em consequência – mais do que uma inversão de direção – uma 

revolução lógica-organizativa. 

 

A subordinação jurídica do trabalhador vem sendo ultimamente questionada como 

suporte da aplicação das normas trabalhistas porque, entre outras razões, produz um 
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paradoxo: fundamenta a exclusão de trabalhadores situados em posição social de 

carência econômica (como autônomos e parassubordinados), enquanto enseja a 

concessão de benefícios trabalhistas a quem deles, rigorosamente, não necessita, 

como dirigentes de empresa, desde que formalmente tidos como empregados, 

embora seja mínimo o grau de subordinação inerente às suas tarefas (ROMITA, 

2012). 
 

Conforme descrito acima, a subordinação enquanto critério definitivo do vínculo de 

emprego tem sido questionada e isso representa um questionamento aos próprios pilares do 

Direito do Trabalho no Brasil. 
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2 SUBORDINAÇÃO  

 

2.1 CONCEITOS 

 

Como já afirmado no capítulo 1, a subordinação é o conceito basilar da relação de 

trabalho, sendo tão característica deste tipo contratual que ela é capaz de alterar a tutela de um 

contrato, retirando-o da esfera cível e passando para a trabalhista.  

Entendida a sua função, cabe agora determinar a sua forma. Para tanto, faz-se 

necessário citar o artigo 3º da CLT, pois nele repousa a definição de quem é empregado. 

Sabendo as características do empregado, é possível inferir quais os termos básicos de todo 

contrato de trabalho e como a subordinação se encaixa e se relaciona com eles. 

O artigo 3º da CLT argumenta que “considera-se empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário” (BRASIL: 1943). Seu parágrafo único diz que “não haverá distinções relativas à 

espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e 

manual” (BRASIL: 1943). 

Os dois principais elementos contidos no caput deste artigo legal são “sob 

dependência”, que como já foi afirmado no capítulo 1, deve ser entendido como 

subordinação, e “mediante salário”, ou onerosidade. 

A onerosidade do contrato de trabalho permite diferenciar o empregado do 

trabalhador voluntário, estendendo a tutela aquele, mas não a este. Não só isso, mas a 

onerosidade, colocada em justaposição ao lado da dependência no texto da lei, cria uma 

relação de alteridade no contrato de trabalho. 

O trabalhador se sujeita ao empregador, trabalhando em dependência a ele e em troca 

recebe o seu salário. Esta reciprocidade é a base da relação de emprego no Brasil, de forma 

que a subordinação é a contraprestação do salário. Mas o que exatamente é a subordinação? 

Em primeiro lugar, a subordinação é uma relação de alteridade, ou seja, o empregado 

presta serviços em benefício de outrem. Desta feita, o trabalho subordinado não é realizado 

visando os interesses do próprio empregado, mas sim de seu empregador. O segundo critério é 

a hierarquização da relação de trabalho. Nenhum contrato do Direito Civil brasileiro coloca 

uma das partes como superior hierárquica da outra, contudo os contratos de trabalho tutelados 

pelo Direito do Trabalho possuem esse condão. O empregador encontra-se em posição 

superior ao empregado na relação de emprego, posição esta que lhe permite comandá-lo. 
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Neste sentido, a subordinação é o direito do empregador de não só dirigir as ações do 

empregado, mas também de limitar em partes a sua liberdade, de forma que a subordinação é 

uma disposição da liberdade do empregado em troca de uma contraprestação pecuniária 

caracterizada pelo salário. 

Da mesma maneira Amauri e Sônia Mascaro Nascimento conceituam a subordinação 

“como uma situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da 

autonomia da sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a 

atividade que desempenhará” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015). 

Muitas são as formas pelas quais a liberdade do empregado são limitadas pelo 

empregador. Empregadores comumente estipulam horários, tanto para entrada e saída como 

para almoço e descanso, não podendo o empregado escolher por si próprio. O empregador 

também pode ditar o ritmo de trabalho e as condições do espaço em que o empregado há de 

laborar, dentre outras coisas.  

Vale ressaltar que ainda que exista essa hierarquia, ela não se assemelha a formas de 

trabalho hierárquico do passado e que hoje se encontram superadas, tais como o modelo 

feudal de servidão e a escravidão. Neste sentido, encontra-se a doutrina de Pérez Boutija, na 

tradução de Arnaldo Süssekind, ao dizer que “[...] é um poder de disposição sobre homens 

livres. O trabalhador não abdica de sua condição de cidadão. Por outra parte, cumpre notar 

que as possíveis limitações à liberdade nunca ensejam um poder total e ilimitado” 

(SÜSSEKIND, 2002).  

Assim sendo, ainda que o trabalhador subordinado encontre-se nesta situação pouco 

usual no direito brasileiro, aquela de inferioridade hierárquica frente a outro cidadão, ele 

mantém seu status de pessoa de direito e toda a proteção constitucional à dignidade da pessoa 

humana. 

É desta conjunção singular no direito brasileiro de inferioridade hierárquica 

proveniente da subordinação e a proteção da dignidade da pessoa dos trabalhadores 

decorrente da Constituição que surge o Direito do Trabalho. 

A CLT nada mais é do que um texto legal que visa regular e ditar as maneiras pelas 

quais o empregador pode subordinar seu empregado sem tolher-lhe a dignidade que lhe é 

inerente. 

Esta relação de limitação do poder diretivo do empregador, decorrente da 

subordinação, pelo Direito do Trabalho e pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana é reconhecida pela doutrina. 
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Como se vê, o poder diretivo do empregador enfrenta forte restrição diante do 

princípio da dignidade humana. Por força de restrição, não se admite, em hipótese 

alguma, certas atitudes do empregador, consideradas invasivas de direitos de 

personalidade, notadamente direito à intimidade, como ocorre com frequência em 

revista abusiva de empregado ao entrar ou sair do trabalho (BORBA, 2015). 
 

Estes argumentos apenas reforçam o impacto da crise da subordinação para o Direito 

do Trabalho como um todo. Novamente, este ramo do direito é composto por um binômio 

formado pela proteção à dignidade do trabalhador e a subordinação. Caso a subordinação 

passe a não existir ou a existir de uma maneira incompatível com os fundamentos do 

justrabalhismo, este se torna apenas a proteção vazia de um direito social que não possui 

efeito na sociedade. 

Assim, é importante entender o que caracteriza o trabalho subordinado. Como já 

discutido ao longo deste trabalho, o poder de direção, pura e simplesmente, não é mais apto 

por si só para estender a tutela do Direito Trabalhista para diversas formas de trabalho. 

 

 

2.2 SUBORDINAÇÃO CLÁSSICA (SUBJETIVA) X SUBORDINAÇÃO OBJETIVA 

 

Em breve síntese, a subordinação seria, conforme discutido até este ponto, nas 

palavras do Ministro do TST Mauricio Godinho Delgado, “uma situação jurídica que se 

expressa por meio de certa intensidade de ordens oriundas do poder diretivo empresarial, 

dirigidas ao trabalhador” (DELGADO, 2015). 

Delgado atribui esta definição ao conceito da subordinação chamada clássica ou 

subjetiva. Conforme discutido ao longo do presente trabalho, esta definição tem sido 

considerada insuficiente para abarcar todas as relações que deveriam ser tuteladas pelo Direito 

do Trabalho. 

Esta é uma tendência de longa data. Como apontado por Delgado (2015), a doutrina 

brasileira tem desde a década de 1970 proposto uma nova definição de subordinação, a qual 

seria denominada objetiva. 

Para se aferir a existência da subordinação no modelo clássico, deve-se analisar a 

existência e a intensidade de ordens e comandos dados pelo empregador ao empregado. Se a 

característica fundamental da subordinação clássica é a ação diretiva do empregador, este 

método faz sentido. Contudo, isso cria uma margem de subjetividade para a análise da 
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existência da subordinação. Desta feita, a doutrina intentou criar um critério objetivo, cuja 

existência numa relação de trabalho bastaria para indicar a subordinação. 

Delgado, citando Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, argumenta que a subordinação é 

“[…] um critério objetivo: o poder jurídico sobre a atividade e atividade em que se integra em 

atividade” (DELGADO 2015). 

Em outro trabalho, o Ministro reforça sua tese ao dizer que “como se percebe, a 

integração do obreiro e seu labor aos objetivos empresariais é pedra de toque decisiva a essa 

dimensão do fenômeno sociojurídico subordinativo” (DELGADO, 2015). 

Com base nos ensinamentos do Ministro Godinho Delgado, pode-se sintetizar o 

conceito de subordinação objetiva como sendo a subordinação do empregado aos propósitos e 

à atividade econômica da empresa. Sendo assim, a subordinação objetiva bastaria para 

resolver parte dos problemas oriundos da crise da subordinação clássica. Trabalhadores 

intelectuais, ainda que não recebam a direção de seus empregadores sobre como realizar o seu 

trabalho, encontram-se subordinados à estrutura e aos objetivos da empresa em que 

trabalham. 

Voltando ao exemplo dado no capítulo 1 do advogado que trabalha em um banco, a 

subordinação objetiva lhe é facilmente aplicável. O gerente do banco não dirige cada detalhe 

do trabalho do advogado ou como ele deve redigir uma peça processual, de forma que não há 

a intensidade necessária para que se caracterize a subordinação clássica. A despeito disso, o 

advogado encontra-se subordinado aos objetivos empresariais do banco. Ele nunca poderia se 

recusar a defender o banco em um processo por concordar com as alegações da outra parte. 

Isso seria insubordinação de sua parte em relação ao seu empregador e ensejaria a sua justa 

causa, nos termo do artigo 458 alínea “h” da CLT. 

Ainda assim, existem muitas outras relações de trabalho não abarcadas pela 

subordinação objetiva, como, por exemplo, a pejotização. Este é o diagnóstico de Delgado: 

 

Sem embargo da grande importância da construção teórica da subordinação objetiva, 

ela não esgotou as possibilidades do fenômeno subordinativo, ainda mais em vista 

das modificações posteriores vivenciadas pela arquitetura das instituições 

empresariais e pela diversidade e pelas inovações percebidas nas fórmulas de gestão 

do trabalho na realidade econômica (DELGADO, 2015). 
 

A questão de pejotização mencionada acima descreve bem as limitações da 

subordinação objetiva. A pejotização é uma forma de fraude trabalhista em que a empresa 
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deixa de contratar pessoas como empregadas para contratá-las como prestadoras autônomas 

de serviços por meio de uma pessoa jurídica de fachada. 

Muitas vezes, a empresa não exerce poder diretivo sobre o desempenho das 

atividades destas pessoas jurídicas de fachada suficiente para caracterizar a subordinação 

objetiva. Ainda assim estão presentes os demais requisitos para o reconhecimento do vínculo 

de emprego e há certa sujeição a diretrizes fornecidas pela empresa. Esta linha tênue entre o 

trabalho autônomo e subordinado, tema do presente trabalho, ainda subsiste, apesar da 

inovação da subordinação objetiva. 

Outra crítica que deve ser mencionada acerca da subordinação objetiva é a de que ela 

torna ainda complexo o debate acerca da existência ou não da subordinação em determinadas 

relações contratuais de prestação de serviços. O fenômeno se dá, na maior parte das relações 

contratuais de prestação de serviços, onde a parte contratante fornece à parte contratada  

parâmetros para a devida realização da obra.  

A mera imposição de parâmetros mínimos para a execução de um serviço autônomo 

pela parte contratante e a sua concordância pela parte contratada poderia ser entendida como 

sendo prova da existência de um vínculo de emprego, na lente da subordinação objetiva. 

Neste sentido, Estêvão Mallet postula que 

 

Tampouco se materializa a subordinação trabalhista na mera sujeição do prestador 

de serviço a algumas diretrizes ou, em termos gerais, à determinadas obrigações. Em 

outras palavras, não se confunde a subordinação com a simples necessidade de 

seguir, na execução do trabalho, certas regras. Entendê-la de tal modo, com tamanha 

amplitude ou largueza, levaria a resultado claramente absurdo, na medida em que 

todo o contrato, de uma forma ou de outra, cria, pela sua mera natureza obrigatória, 

vínculo entre as partes contratantes. (MALLET, 2011). 
 

A aplicação indiscriminada do conceito da subordinação objetiva pode levar à 

situação de alargamento da subordinação descrita por Mallet. Tomando como o conceito 

basilar da subordinação objetiva, conforme mencionado pelo ministro Godinho Delgado 

anteriormente neste capítulo, a integração do trabalho aos objetivos da empresa, fica fácil 

perceber a margem para a má utilização desta teoria. Ora, quase todo contrato de prestação de 

serviços em que uma empresa é beneficiada vai de acordo com seus objetivos. Segundo a 

lógica da subordinação objetiva, logo praticamente todos os contratos de prestação de serviços 

celebrados com uma empresa como parte contratante possuem caráter de subordinação e, 

portanto, de emprego. 
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A situação acima é justamente a situação absurda descrita por Estêvão Mallet em seu 

trecho, uma situação em que o conceito de subordinação é hipertrofiado. O exemplo abaixo 

trata justamente de situações deste tipo. 

Um eletricista que vai a determinada empresa semanalmente a uma determinada 

empresa realizar vistorias, partindo do pressuposto de que há personalidade e continuidade em 

seus serviços e que ele segue alguns parâmetros mínimos de segurança impostos pela 

empresa, poderia ser entendido como sendo um contrato de emprego. Contudo, nem o 

eletricista nem a empresa têm interesse nesta caracterização contratual. A empresa se 

beneficia por não pagar encargos trabalhistas desnecessários e o trabalhador mantém a sua 

liberdade para realizar o serviço da maneira que achar melhor. A situação do exemplo acima 

muda se a empresa decide rescindir o contrato com o eletricista. Mesmo sabendo que a 

relação que ele mantinha com a empresa era civil e não trabalhista, ele pode, a bem do 

exemplo, buscar ser “reintegrado” à empresa, nunca tendo sido parte dela e obter benefícios 

que os empregados de fato da empresa recebiam, pedindo reconhecimento de vínculo e 

reintegração na Justiça do Trabalho. Se a tese da subordinação objetiva for utilizada de 

maneira leviana, ela reconhecerá a existência do vínculo de emprego ao trabalhador 

autônomo, provocando seu enriquecimento sem causa. 

O exemplo descrito acima seria uma perversão dos objetivos da Justiça do Trabalho, 

de forma que é evidente a precaução e a ponderação com as quais a subordinação objetiva 

deve ser utilizada. 

 

 

2.2.1 DEPENDÊNCIA VERSUS SUBORDINAÇÃO 

 

O artigo da CLT que trata dos elementos que caracterizam a relação de emprego é o 

já citado artigo 3º. Nele, o conceito da subordinação consta como “dependência”. Para 

entender de fato a subordinação, deve-se compreender as razões pelas quais a doutrina 

abandonou o conceito de “dependência” em favor da “subordinação”. 

Isso se deu porque se percebeu que os empregados não necessariamente dependiam 

de seus empregadores nas relações de trabalho, ainda assim aceitavam seu poder de comando. 

Ainda assim, a doutrina se dividiu, a princípio quanto ao uso do termo dependência ou da 

palavra subordinação para determinar o critério da existência da relação de emprego. 

Neste sentido, Otávio Pinto e Silva discorre que 
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A dificuldade doutrinária reside justamente na qualificação do estado de 

dependência, como bem demonstram Orlando Gomes e Elson Gottschalk. Para esses 

juristas, quatro critérios distintos são advogados por diferentes doutrinadores: a) 

subordinação jurídica; b) dependência econômica; c) dependência técnica; d) 

dependência social. (SILVA, 2004) 
 

Deixando de lado apenas por este momento a subordinação jurídica, deve-se analisar 

os critérios da dependência para entender os motivos que levaram ao seu desuso. 

 

 

2.2.2 DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

 

A primeira forma de dependência é a dependência econômica. No momento de 

formação do Direito do Trabalho, no início da Revolução Industrial, este era um critério 

extremamente preciso para caracterizar o vínculo de emprego, conforme aponta José Augusto 

Rodrigues Pinto (PINTO, 2003). 

A dependência econômica é a dependência do empregado em relação ao seu 

empregador e ao salário pago por seu trabalho para o sustento de sua família. Se o 

empregador deixa de pagar o empregado, este fica sem renda alguma. Nas fábricas e fazendas 

do princípio da Revolução Industrial e em muitos lugares ainda hoje, isto é uma realidade, 

porém não é mais suficiente para abarcar todas as formas de trabalho tutelado pelo Direito do 

Trabalho. 

Um exemplo da inaptidão do critério da dependência econômica para a 

caracterização da relação de emprego seria o que ocorre muitas vezes com professores. É 

comum que um professor dê aulas em mais de uma escola, de forma que ele possui mais de 

um emprego e portanto mais de um empregador. Se ele possui mais de um empregador, ele 

não é dependente de nenhum deles, pois caso um de seus empregadores deixe de lhe 

remunerar, ele ainda pode tirar sustento de seus outros empregos.  

Tendo a dependência econômica como critério para a caracterização da relação de 

emprego, nenhuma das relações mantidas pelo professor do exemplo acima poderia ser 

considerada como empregatícia, pois ele não é dependente de nenhum empregador por si só. 

Neste sentido aponta José Augusto Rodrigues Pinto: 

 

Efetivamente, a especialização das tarefas e a qualificação crescentemente 

sofisticada do empregado para executá-las o tornam cada vez menos dependente da 

retribuição por um empregador para subsistir na sociedade. São até comuns os 
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casos de empregados com mais de um emprego, todos em nível de retribuição 

bastante elevado e mais do que suficiente para seu sustento, que está amparado, 

portanto, no conjunto das relações e não em qualquer delas, individualmente 

(PINTO, 2003). 
 

Desta forma, o critério da dependência econômica, ainda que pertinente, é ainda mais 

inadequado que a subordinação clássica para abarcar todas as relações de emprego debaixo da 

proteção do Direito do Trabalho. 

O grande problema por trás do uso da subordinação econômica e dos modelos que se 

verão a seguir é o uso de fatores e elementos não jurídicos para tentar caracterizar um 

contrato, neste caso o contrato de trabalho. Isto será tratado com mais profundidade à frente, 

mas as demais formas de dependência também possuem o mesmo problema que a econômica, 

sendo imprecisas e ineficientes para caracterizar todas as relações de emprego como tais. 

Ainda assim, cabe a sua análise. 

 

 

2.2.3 DEPENDÊNCIA TÉCNICA 

 

A doutrina reconhece como outras formas de dependência a técnica, social e moral. A 

dependência técnica, nos termos de José Augusto Rodrigues Pinto seria: 

 

Repousou ela [dependência técnica] na premissa de que o empregador detém, junto 

com o poder de determinar o trabalho, o saber fazê-lo. Se isto é verdadeiro, em 

termos absolutamente genéricos, como emanação do poder de direção, torna-se 

completamente inverídico do ponto de vista do know-how, que a adjetivação da 

teoria pretende sugerir (PINTO, 2003). 
 

Conforme discutido ao longo do capítulo 1, o Direito do Trabalho moderno enfrenta 

uma grave crise devido à crescente especialização e capacitação dos trabalhadores. Neste 

cenário, pressupor que o empregador detém sempre o know-how da execução do trabalho pelo 

empregado é irreal. 

No mundo moderno, é cada vez mais comum que empregadores dependam cada vez 

mais da capacitação técnica de seus empregados, de forma que a dependência técnica não 

deve ser utilizada como elemento definitivo da relação de emprego. 

Como já foi discutido no presente trabalho, é justamente a ausência de dependência 

técnica um dos motivos da doutrina moderna se ver na crise da subordinação. Fiar toda a 

ciência do Direito do Trabalho neste critério não poderia ser mais temerário ou inadequado. 
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2.2.4 DEPENDÊNCIA SOCIAL 

 

A dependência social é um híbrido entre a dependência econômica e subordinação 

jurídica. A ideia por trás deste critério é a de que o trabalhador teria a sua vida em sociedade 

condicionada a sua relação de emprego.  

Um mecânico que trabalha em uma fábrica depende economicamente de seu 

emprego na fábrica e é subordinado juridicamente aos donos da fábrica, de forma que a 

manutenção de sua posição econômica dentro da sociedade, seu sustento, depende de seu 

emprego. Se este mesmo mecânico abrisse uma oficina, ele estaria, no entendimento dos 

doutrinadores que defendiam a dependência social, subordinado às ordens de seus clientes, 

mas como não dependeria de nenhum deles especificamente, não haveria relação de emprego. 

A exemplificação foi o mecanismo utilizado pelos expoentes da subordinação social para 

conceituá-la, conforme a lição de Orlando Gomes e Elson Gottschalk: 

 

Para defini-la, os partidários deste critério se socorrem das noções de dependência 

econômica e jurídica no propósito de unificá-las. Savatier procura ilustrar a sua 

teoria fornecendo exemplos: “tem-se o direito de dar ordens e instruções a seu 

agente de câmbio ou a seu arquiteto; não são, entretanto, salariados, porquanto 

econômica e socialmente são independentes, são à sua conta, são a seu risco” 

(GOMES; GOTTSCHALK, 2003). 
 

Sendo assim, a dependência social parece, em primeiro momento, ser condizente 

com o critério da dependência econômica, recorrendo a elementos da subordinação jurídica 

quando aquela não estiver disponível. Resta aí o principal problema inerente a esta teoria: por 

que não utilizar desde logo a subordinação jurídica? 

Não é apenas uma questão de praticidade a escolha pela subordinação jurídica em 

detrimento da dependência moral. Esta possui todos os problemas conceituais que tornaram a 

dependência econômica inapta para o estudo das relações de trabalho. 

Primeiramente, a dependência social é um critério muito amplo. Ela abarca tanto 

todos os casos em que seria aplicável a dependência econômica quanto aqueles em que o 

mesmo poderia ser dito da subordinação jurídica. Isto alarga muito os casos em que haverá 

tutela do Direito do Trabalho, até mesmo para situações em que esta tutela não faria sentido. 

Ainda assim, o principal dos problemas enfrentados pela dependência social é 

justamente o já mencionado uso de critérios não jurídicos para a caracterização de uma 

relação contratual e estritamente jurídica.  
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Elson Gottschalk e Orlando Gomes fazem crítica dura a estas duas facetas da 

dependência social. 

 

Por outro lado, a caracterização de um contrato não pode estar condicionado à 

alternativa de elementos característicos. O mesmo contrato não se pode caracterizar 

diferentemente, conforme as circunstâncias. Se o contrato de trabalho tem um 

elemento que o caracteriza, só existe quando esse elemento está presente na relação 

que informa. Tanto basta para atestar a imprestabilidade do critério da dependência 

social, que é fórmula demasiado elástica para fornecer segura orientação no 

reconhecimento da fisionomia do contrato de trabalho (GOMES e GOTTSCHALK, 

2003). 
  

Sendo assim, a dependência social não serve como critério para o reconhecimento de 

vínculo empregatício, sendo largo a ponto de ser impreciso e por demais e ao mesmo tempo 

dependendo de fatores alheios à relação contratual para caracterizá-la. 

 

 

2.2.5 SUBORDINAÇÃO MORAL 

 

A subordinação moral, elencada juntamente às formas de dependência possui pouco 

ou nenhum conteúdo jurídico ou aceitação por parte da doutrina e jurisprudência nacionais. 

Neste sentido, postula José Augusto Rodrigues Pinto, que “a subordinação moral, que se 

originaria na obrigação assumida pelo empregado de contribuir para o fim da empresa com 

lealdade e esforço, é mais uma extravagância do que uma teoria explicativa do que quer que 

seja” (PINTO, 2003). 

A subordinação moral seria, desta forma, o comprometimento do trabalhador com a 

empresa e seu sucesso, a sua dedicação ao trabalho. Desnecessário explicar que nem todo 

trabalhador necessariamente presta serviços com essa mentalidade.  

A subordinação moral gera uma série de problemas de ordem prática. O que 

aconteceria, se em determinado momento da relação de trabalho, o empregado deixasse de 

contribuir à sua empresa com lealdade e esforço, fazendo o mínimo possível para não ser 

dispensado com justa causa por desídia? Ele deixaria de ser empregado pois deixaria de 

existir a subordinação? 

A situação descrita acima, que inegavelmente ocorre comumente em toda sorte de 

ocupação, demonstra o absurdo da subordinação moral. 

Nesta toada, a análise dela e das diversas formas de dependência revela o grande 

problema subjacente a elas: todas elas dependem de fatores alheios ao contrato de trabalho, 
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sejam eles a situação econômica ou capacitação técnica do empregado ou até mesmo a sua 

ligação emocional com o empregador, para caracterizar uma relação jurídica. É aí que reside a 

força da subordinação jurídica frente as demais. 

A obrigação de sujeição ao poder diretivo do empregador constante em todos os 

contratos de emprego é algo interno ao contrato e à relação jurídica dele resultante. Ela é 

inerte às situações externas ao contrato, de forma que é um critério válido para caracterizar os 

contratos de emprego em suas mais diversas formas, afinal um tipo contratual que abrange 

relações tão díspares entre si, desde o presidente de uma multinacional até o lavrador 

analfabeto de uma pequena fazenda, não pode depender de um critério externo a ele para sua 

tipificação. 

Neste sentido doutrina José Augusto Rodrigues Pinto que “[…] como o contrato, 

segundo faz ver a grande jurista italiana, é instrumento de vontade jurídica de que o homem é 

dotado, a subordinação dele emanada do contrato individual de emprego só pode ter natureza 

jurídica (PINTO, 2003). 

Em suma, a subordinação é um instituto que não se encontra definido na CLT, mas 

tipifica relações de trabalho como sendo de emprego, sendo ela mesma a obrigação jurídica de 

se sujeitar ao poder diretivo do empregador, o qual o empregado no livre exercício de seus 

direitos de cidadão se coloca em troca da contraprestação salarial. 

Tendo a subordinação este critério eminentemente jurídico, é possível discutir os 

institutos da parassubordinação e da subordinação estrutural de maneira mais precisa. Será 

possível uma análise dos critérios verdadeiramente jurídicos que compõem cada uma das 

teorias, apartando deste estudo critérios além do direito, que como se viu, foram responsáveis 

pelo desuso de todos os critérios de caracterização da relação de emprego com a exceção da 

subordinação jurídica. 

Ademais, entendendo as dificuldades inerentes que as diversas teorias de 

dependência encontraram e que acabaram por torná-las apenas experimentos fracassados na 

história do Direito do Trabalho é preciso averiguar a existência da parassubordinação e na 

subordinação estrutural. 

 

 

2.3 NOVOS POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS: SUBORDINAÇÃO 

ESTRUTURAL E PARASSUBORDINAÇÃO 
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Conforme já discutido, o próprio conceito de subordinação como discutido nos 

termos deste capítulo tem sido posto em xeque, o que resultou na já descrita crise da 

subordinação. 

O Direito Trabalhista brasileiro não permaneceu inerte aos questionamentos 

levantados em relação à subordinação, sendo que a partir de meados dos anos 2000, dois 

institutos teóricos que se prestam a resolver o dilema oferecido pela crise na subordinação 

vêm ganhando mais e mais aceitação nas cortes trabalhistas. São eles a subordinação 

estrutural e a parassubordinação. 

Ao longo do presente trabalho ambos os institutos serão detalhados, assim como o 

posicionamento do mais importante tribunal trabalhista do país, o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

É importante a análise do posicionamento do TST a cerca da parassubordinação e da 

subordinação estrutural pois ela revela a adequação que estes novos institutos possuem ao 

direito nacional.  

É possível que uma teoria doutrinária estrangeira seja entendida como compatível 

com o ordenamento brasileiro pelos teóricos do direito. Contudo, a parassubordinação e a 

subordinação estrutural produzirão pouco efeito nas relações trabalhistas ao redor do Brasil se 

elas não forem devidamente analisadas pelo Poder Judiciário.  

A indefinição jurídica dos milhares de trabalhadores que encontram-se na zona de 

incerteza descrita no subcapítulo 1.4.2 do presente trabalho não será eliminada com doutrina 

apenas, mas também sofrerá intensa influência do Judiciário trabalhista, de forma que é 

imprescindível que seja estudado o seu posicionamento acerca dos temas da subordinação 

estrutural e da parassubordinação. 

Antes de adentrar a análise dos próprios institutos, logo mais estudados, convém 

expor os seus dilemas e como eles podem influenciar a maneira pela qual são tratados pelo 

TST. 

De um lado, a subordinação estrutural é uma teoria que, conforme será devidamente 

discutido mais à frente, foi proposta pelo ministro do TST Maurício Godinho Delgado. O fato 

do maior proponente deste modelo ser também um ministro do TST pode vir a influenciar a 

sua aceitação e difusão no referido tribunal. 

Do outro, há a parassubordinação, um instituto proveniente do direito italiano. Ao 

longo do trabalho se verá que uma das principais críticas feitas à parassubordinação está em 
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uma alegada precarização das relações de trabalho. É importante averiguar duas coisas, neste 

caso. A primeira é se parassubordinação é compatível com o direito brasileiro? Segundo, se há  

compatibilidade do fato, ou seja, se a forma de precarizar o trabalho é um desrespeito à 

função protetiva do Direito do Trabalho? 

A única maneira de responder estas perguntas é através da análise da realidade 

forense brasileira. Como o estudo detalhado de cada um dos 24 Tribunais Regionais do 

Trabalho, mais a sua corte superior, estaria além do escopo do presente trabalho, decide-se 

focar no TST. 

Tendo discutido os motivos para o estudo doutrinário e jurisprudencial da 

subordinação estrutural e da parassubordinação, cabe agora conceituar cada uma delas. Para 

isso, deve-se fazer referência ao exemplo do advogado empregado do banco. 

 

 

2.3.1 SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

A subordinação estrutural entende que por um lado, o advogado encontra-se 

claramente dentro de uma hierarquia à qual ele está subordinado. Contudo, seu empregador, 

nas palavras de Alice Monteiro de Barros, não controla nem “as atribuições inerentes à 

função” nem “o modo de realizá-la” (DE BARROS: 2004:116). 

A pessoa do seu empregador não poderia, desta forma, ordenar-lhe o trabalho pois 

não teria o conhecimento para tanto. Contudo, o advogado ainda segue o Código de Ética e os 

protocolos de vestimenta internos do banco, cumpre com tarefas que lhe são dadas em linhas 

gerais pelo gerente do banco, como redigir uma petição, por exemplo. O gerente determina 

que o advogado execute, mas não como será executado, pois não detém conhecimento para 

tanto.  

Ainda assim, o gerente está em uma posição hierarquicamente superior ao advogado 

e pode exigir a execução de suas ordens, não por sua capacitação enquanto pessoa, mas sim 

por sua posição na estrutura da empresa.  

Desta forma, o advogado não estaria subordinado à pessoa de seu empregador, mas 

sim à estrutura organizacional do banco. Daí, sua subordinação seria estrutural. 
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2.3.2 PARASSUBORDINAÇÃO 

 

Por outro lado, ao compararmos o advogado do banco ao operário em uma 

montadora fordista-taylorista, percebe-se que aquele se encontra em uma posição de notável 

autonomia. 

O advogado determina o conteúdo de suas peças processuais, as leis e doutrinas que 

vai citar e o ritmo em que vai produzir. Nada mais distante da realidade de um trabalhador em 

uma linha de montagem de automóveis. Contudo, se a comparação for feita a um trabalhador 

verdadeiramente autônomo, o advogado possui uma fração muito menor de liberdade. O 

advogado empregado pelo banco ainda segue ordens do gerente e entra em um horário 

determinado pelo banco. Assim, ele não é plenamente autônomo. 

Em face do exposto acima, o advogado do exemplo encontra-se em uma posição 

intermediária entre o trabalho subordinado e o autônomo, ou seja, ele realiza um trabalho que 

é semissubordinado, ou parassubordinado. 

O estudo da jurisprudência do TST é particularmente importante para o tema da 

parassubordinação, pois, conforme se verá, entende-se que o trabalhador parassubordinado 

encontra-se em uma posição de maior autonomia contratual e na execução de seu trabalho e, 

portanto, necessita de uma menor proteção por parte do Direito do Trabalho.  

Conforme será discutido ao longo do trabalho, esta menor proteção ao trabalhador 

parassubordinado é vista por alguns como uma forma de precarização das relações de 

trabalho. Se assim for, a parassubordinação não possui espaço dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, é necessário recorrer aos julgados do TST para poder precisar a 

compatibilidade do instituto com o ordenamento pátrio.  
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3 SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

3.1 CONCEITOS 

 

Um dos principais elementos a desestabilizar a doutrina acerca da subordinação é o 

fenômeno da terceirização. Ao separar a figura do empregador do tomador de serviços, a 

terceirização rompe com a estrutura lógica tradicional do Direito do Trabalho. O doutrinador e 

Ministro do TST Maurício Godinho Delgado coloca a questão da seguinte maneira 

 

Embora a terceirização trabalhista não seja, necessariamente, reducionista de postos 

de trabalho, ela é, essencialmente, desorganizadora do sistema de garantias e direitos 

estipulados pelo clássico Direito do Trabalho. Nesta medida ela propicia, ao menos 

em um momento inicial, significativa redução de custos empresariais. A 

desorganização do sistema de garantias e direitos estipulados pelo Direito do 

Trabalho, propiciada pela terceirização, ocorre em face de múltiplos fatores: de um 

lado, ela diminui, artificialmente, o número de trabalhadores estatisticamente 

alocados em importantes segmentos empresariais (como indústria e setor financeiro, 

por exemplo). É que os trabalhadores terceirizados enquadram-se, do ponto de vista 

técnico-jurídico, como integrantes do setor terciário da economia, por serem 

vinculados a empresas de prestação de serviço. De outro lado, a fórmula 

terceirizante pulveriza a classe trabalhadora, criando dificuldades práticas quase 

intransponíveis para a efetiva aplicação do Direito do Trabalho, em face das 

inúmeras peculiaridades que passa a criar, em função das inúmeras peculiaridades 

que passa a criar, em função dos tipos de segmento econômico, de empresa e de 

trabalhadores envolvidos. Tais peculiaridades provocam dispersões na própria 

compreensão e regulação do fenômeno pela ordem jurídica, assim como pelos 

operadores desta ordem, como o sistema judicial e o sistema de fiscalização 

trabalhista. Finalmente, o artifício da terceirização, em virtude de todos os fatores 

citados, dispersa a atuação sindical pelos trabalhadores, dificultando o intercâmbio 

entre o trabalhador terceirizado e o empregado efetivo da entidade tomadora de 

serviços (DELGADO, 2005). 
 

É de suma importância compreender o posicionamento deste doutrinador em especial 

sobre o tema da terceirização, pois ele foi responsável pela criação do instituto doutrinário que 

será estudado ao longo deste capítulo como resposta à terceirização, a subordinação estrutural. 

A subordinação estrutural é um instituto expansionista do tradicional Direito do 

Trabalho. Efetivamente, isto significa que, diferentemente da parassubordinação, que será 

analisada à frente, ela não busca criar uma nova categoria de trabalhadores ou de tutela 

jurídica, mas sim de estender a tutela existente às novas formas de prestação de serviços. 

Godinho Delgado define o instituto da seguinte maneira 

 

Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa pela “inserção do 

trabalhador” na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de 

receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica 

de organização e funcionamento. Nesta dimensão da subordinação, não importa que 
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o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que 

receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja 

estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços 

(DELGADO, 2015). 
 

Esta definição do doutrinador oferece uma série de pontos importantes a serem 

levantados sobre o instituto. O primeiro destes elementos é o uso do termo tomador de 

serviços em vez de empregador. Isto decorre da oposição entre a subordinação estrutural e a 

terceirização. Ao subordinar o trabalhador ao tomador à cultura do qual ele se adequa, a 

subordinação estrutural cria um laço entre os trabalhadores terceirizados e as empresas que 

contratam seus serviços intermediados por outras empresas. 

Um exemplo disso seria de um trabalhador terceirizado em call center que atende 

clientes de determinado banco para sanar suas dúvidas. Contratualmente, ele está ligado à 

empresa de call center, contudo ele detém amplo conhecimento dos mecanismos internos do 

banco e atende os clientes como representante deste.  

Não só isso, mas o trabalhador provavelmente usa apenas o vocabulário aprovado 

pelo banco. É pouquíssimo provável que ele, por exemplo, utilize de palavreado chulo com os 

clientes do banco.  

Se a relação deste trabalhador for analisada pelos critérios descritos no capítulo 

anterior, não é possível considerá-lo subordinado ao banco. Porém, ao utilizar-se do novo 

instituto do Ministro Maurício Godinho Delgado, a subordinação estrutural, este trabalhador 

passa a ser considerado como subordinado do banco. 

Outros doutrinadores também reconhecem a oposição do conceito da subordinação 

estrutural e a terceirização enquanto uma forma de limitar os direitos dos empregados. Lorena 

Vasconcelos Porto coloca da seguinte maneira 

 

Por meio da noção de subordinação estrutural poderiam ser superadas as atuais 

dificuldades, enfrentadas pelos operadores jurídicos no enquadramento de situações 

fáticas, advindas do uso do conceito tradicional de subordinação. Tais dificuldades 

foram agravadas em virtude de fenômenos contemporâneos como a terceirização 

trabalhista. Neste sentido, a noção proposta permite não apenas alargar o campo de 

incidência do Direito do Trabalho, mas também oferece uma resposta normativa 

eficaz a alguns de seus instrumentos desregulamentadores mais recentes, como a 

terceirização (PORTO: 2009:251). 
 

O segundo elemento a ser apurado da definição do instituto pelo ministro do TST é a 

ausência de necessidade de harmonização da função do trabalhador aos objetivos 
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empresariais. Conforme se verá no próximo item, isto distancia a subordinação estrutural do 

outro instituto defendido por Maurício Godinho Delgado, a subordinação objetiva. 

Não só isso, mas isso aumenta a extensão da tutela do Direito do Trabalho para mais 

trabalhadores terceirizados. Por exemplo, trabalhadores do setor de informática de uma 

montadora de automóveis. O objetivo social da empresa é a fabricação e comercialização de 

automóveis. Manter funcionando o site institucional da empresa não é o objetivo empresarial 

da montadora, nem consertar os computadores existentes na empresa. Assim, pela teoria da 

subordinação objetiva, eles não poderiam ser considerados como subordinados à montadora, 

podendo, contudo, o ser pela lente da subordinação estrutural. 

É preciso entender como as relações de subordinação estrutural funcionam em 

termos práticos. Neste sentido, conceitua Maurício Godinho Delgado, 

 

Para esta nova compreensão do fenômeno subordinativo (teoria da subordinação 

estrutural), revela-se estrutural a subordinação que se manifeste pela inserção do 

trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de o 

obreiro receber (ou não) ordens diretas desse tomador ou de suas chefias, porém 

acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e de funcionamento 

(DELGADO, 2015). 
 

A doutrinadora Lorena Vasconcelos Porto argumenta que “assim, a subordinação 

estrutural se manifesta na integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do 

tomador de serviços, incorporando a sua cultura corporativa dominante” (PORTO, 2009). 

Assim sendo, é a aceitação do trabalhador da cultura da empresa, o que se traduz com o já 

mencionado vocabulário aprovado, o código de ética da empresa, o código de vestimentas ou 

dress code e diversos outros fatores. 

Outro elemento que será discutido na análise da jurisprudência do TST sobre o tema 

é que alguns julgadores entendem que não é só o trabalhador estar inserido na cultura da 

empresa que caracteriza a sua subordinação estrutural, mas sim a sua integração à estrutura 

econômica da empresa. Neste aspecto, a subordinação estrutural passa a se confundir com a 

objetiva, de forma que esta merece ser estudada e compreendida, para que o próprio conceito 

da subordinação estrutural possa ser devidamente entendido. 

 

 

3.2 SUBORDINAÇÃO OBJETIVA 
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A subordinação estrutural não é a única teoria expansionista do Direito do Trabalho. 

A outra, utilizada em conjunto com a estrutural é a chamada subordinação objetiva. A 

subordinação objetiva é conceituada por Maurício Godinho Delgado como 

A subordinação objetiva, em vez de se manifestar pela intensidade de comandos 

empresariais sobre o trabalhador (conceito clássico da subordinação), desponta da 

simples integração da atividade laborativa obreira nos fins da empresa. Mediante 

essa compreensão do fenômeno subordinativo, já se reduziu a relevância da 

intensidade das ordens em sua configuração, substituindo o critério tradicional pela 

ideia de integração aos objetivos empresariais (DELGADO, 2015). 
 

Assim, enquanto a atividade do trabalhador adequar-se aos objetivos da empresa, ele 

está subordinado a ela. O doutrinador reforça este conceito ao dizer que “como se percebe, a 

integração do obreiro e seu labor aos objetivos empresariais é pedra de toque decisiva a essa 

dimensão do fenômeno sociojurídico subordinativo” (DELGADO, 2015). 

Atualmente, empresas que prestam o serviço de televisão a cabo terceirizam a 

atividade de suporte técnico e instalação de equipamentos nas residências dos clientes. Como 

a atividade dos instaladores de equipamento de televisão a cabo faz parte do objetivo 

empresarial das prestadoras, pela lente da subordinação objetiva, estes trabalhadores estariam 

subordinados à prestadora. 

 

 

3.2.1 CRÍTICAS À SUBORDINAÇÃO OBJETIVA 

 

O conceito da subordinação objetiva recebeu diversas críticas. A primeira delas é que 

ela ainda não foi suficiente para abarcar todas as novas formas de contratação trabalhista. Este 

é o diagnóstico de Maurício Godinho Delgado, que postula 

 

Sem embargo da grande importância da construção teórica da subordinação objetiva, 

ela não esgotou as potencialidades do fenômeno subordinativo, ainda mais em vista 

das modificações posteriores vivenciadas pela arquitetura das instituições 

empresariais e pela diversidade e pelas inovações percebidas nas fórmulas de gestão 

do trabalho na realidade econômica (DELGADO, 2015). 

 

Outros doutrinadores foram mais incisivos em suas críticas ao instituto. Lorena 

Vasconcelos Porto escreve que 
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[…] embora a intensão tenha sido louvável, o conceito não se consolidou na área 

jurídica por ser muito amplo, desproporcional aos objetivos visados. Com efeito, o 

critério acabava por abranger trabalhadores verdadeiramente autônomos, mostrando-

se, assim, incapaz de diferenciar, em situações concretas, o trabalho realmente 

autônomo daquele subordinado, sobretudo quando a prestação laborativa era 

prestada fora da planta empresarial. (PORTO, 2009) 

 

O conceito de integração ao objetivo da empresa falha em resolver os problemas 

trazidos pela crise da subordinação, pois as empresas, enquanto entes econômicos, 

dificilmente contratam pessoas que atuem contra os seus objetivos. Levando o argumento ao 

extremo e às raias do absurdo, uma empresa de telefonia que contrate um artista para entreter 

os seus empregados em uma confraternização, para que estes se sintam mais motivados e 

produtivos em suas funções, corre o risco de ver o artista como seu subordinado, pois ele 

contribuiu aos fins da empresa. 

Outra crítica contundente ao instituto foi formulada pela doutrinadora Alice Monteiro 

de Barros, a qual escreve 

 

O problema central deste critério consiste em saber o que é “organização” ou 

“integração”. Há quem interprete organização como empresa ou negócio e outros 

afirmam que a organização é constituída por uma série de fatores ou indícios que, 

reunidos, poderão comprovar a integração do trabalhador na empresa; em última 

análise, esse critério, segundo alguns autores, nada acrescenta de substancial ao 

critério do controle (BARROS, 2004). 

 

A doutrinadora continua a sua crítica do instituto da subordinação objetiva com o 

mesmo argumento utilizado para contestar os argumentos alternativos à subordinação clássica, 

conforme colocado no Capítulo 2, como a dependência econômica, ou seja, de que não são 

critérios estritamente jurídicos.  

 

A integração do trabalhador na organização empresarial também conhecida como 

subordinação objetiva não é um critério autônomo para determinar a existência de 

um contrato de emprego, mas um fundamento teórico para a conceituação do 

trabalhador subordinado. À luz da jurisprudência inglesa, tanto no critério de 

controle como no da “integração na organização”, usados para definir a existência de 

um contrato de trabalho distinto de um contrato de prestação de serviços autônomos, 

torna-se necessário recorrer a indícios, os quais são comuns aos dois critérios e 
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poderão ser sintetizados no “direito residual de controle” do empresário, traduzido 

pela sua facilidade de impor sanções disciplinares ao trabalhador, inclusive a 

dispensa, associada ao poder empresarial de contratar e fixar um salário. […] 

Também predomina na jurisprudência e doutrina italiana moderna, o entendimento 

segundo o qual não é suficiente a inserção ou integração da atividade laborativa do 

trabalhador na organização empresarial, exatamente porque isso poderia ocorrer 

também no trabalho autônomo (BARROS, 2004). 

 

É importante trazer estas críticas ao presente trabalho, pois os argumentos que elas 

levantam podem também ser aplicados à subordinação estrutural. 

A aceitação da cultura empresarial por parte do trabalhador pode ser vista como um 

critério não jurídico quanto a integração à organização ou aos objetivos empresariais. Não 

apenas isso, mas todas as relações de prestação de serviços possuem certo grau de controle 

contratual pelo tomador. Até que ponto uma rescisão unilateral de um contrato de prestação de 

serviços autônoma pelo tomador não se assemelha a uma demissão? A distinção se torna mais 

turva ao se considerar as cláusulas contratuais que podem acarretar a esta rescisão.  

Tome-se, por exemplo, uma determinada instituição religiosa que transmite seus 

cultos pela televisão. Ela mantém contrato de prestação de serviços autônomos com um 

técnico que periodicamente vai ao local das gravações para garantir isolamento sonoro das 

instalações. A instituição poderia rescindir o contrato caso ele se comporte de maneira 

indecente no ambiente de trabalho, por se tratar de lugar considerado sagrado. 

Pela perspectiva da subordinação objetiva, ele contribui aos objetivos da instituição, 

quais sejam propagar a sua ideologia. Pela lente da subordinação estrutural, essa rescisão se 

daria por ele não ter se adaptado à cultura corporativa e, considerando isso um requisito para a 

manutenção do contrato, junto de sua posição dentro da estrutura econômica da instituição, 

também seria possível considerá-lo subordinado. 

Ainda assim, é irreal imaginar que uma instituição religiosa aceitaria manter um 

contrato de natureza civil com alguém que mantenha comportamento indecente em suas 

dependências. Isto cai dentro do poder de controle existente em qualquer contrato de 

prestação de serviços, incluindo os autônomos. Não só isso, mas reforça-se o argumento de 

que qualquer empresa, ou neste caso, fundação, ao contratar algum serviço, naturalmente o 

faz em concordância com seus objetivos. Desta feita, muitas críticas ao conceito da 

subordinação objetiva também poderiam ser feitas à subordinação estrutural. Cabe agora 

saber de que forma os ministros do TST veem o tema e se eles levantam críticas semelhantes. 
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3.3 ESTUDOS EMPÍRICOS DE SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL NO TST 

 

Considerando que a teoria da subordinação estrutural foi criada por um ministro do 

TST, Maurício Godinho Delgado, urge entender como os demais ministros da corte a veem. 

Conforme a metodologia descrita no Apêndide A, foram encontrados 412 acórdãos 

em que o termo “subordinação estrutural” foi encontrado. Isto revela um grande número de 

decisões sobre o tema, de forma que, antes mesmo de apurar a aceitação da teoria, é possível 

afirmar que ela tem sido amplamente discutida. 

Para poder devidamente afirmar qual a opinião do TST sobre o tema, faz-se 

necessária remissão ao Apêndice B, que contém pesquisa empírica acerca de todas as ementas 

acerca do tema de subordinação estrutural.  

Com base nas informações constantes no Apêndice B, foi elaborada a Tabela 1- 

Favorabilidade à Subordinação Estrutural abaixo, que demonstra qual tem sido o 

posicionamento da mais alta corte trabalhista do país sobre a aplicação da subordinação 

estrutural em relações de trabalho. 

 

Favorável Número de ementas

Não 18

Não discutido 1

Não, regional 10

Sim 356

Sim, princípios 1

Sim, regional 25

Sim, RR 1  

Tabela 1 – Favorabilidade à Subordinação Estrutural 

 

Em forma de gráfico, estas informações são colocadas da seguinte maneira, 

conforme o gráfico 1 abaixo. 
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Gráfico 1 – Favorabilidade à subordinação estrutural 

 

O gráfico 1 precisa de certas explicações. Primeiramente, ementas individuais 

equivalem a 0,24% do total analisado. Mas, devido ao arredondamento de valores realizado 

pelo software, decisões individuais contam na tabela como 0%. Assim, aonde se lê 0%, o 

valor de fato é de 0,24%. 

Além das decisões favoráveis ou não, cuja explicação é evidente, devem ser 

explicados os demais critérios de enquadramento de ementas. 

Decisões em que constam como “não discutido” tratam de ementas em que o tema é 

mencionado, mas não há discussão do mérito, ou seja, no acórdão analisado o julgador nunca 

aborda a aplicabilidade do tema da subordinação estrutural, considerando-a como um dado. 

Naquelas em que está “Não, regional” ou “Sim, regional” são recursos em que o discutido 

pelo TST não é a subordinação estrutural, mas algum outro tema, sendo que aquela foi 

discutida apenas no Tribunal Regional do Trabalho e, respectivamente não a reconheceu ou o 

fez. Na mesma lógica, a decisão “Sim, RR” trata de um recurso sobre Recurso de Revista que 

reconheceu a subordinação estrutural na relação de trabalho, mas que não abordou este tema 

específico. 
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Finalmente, a decisão em que consta “Sim, princípios”, trata de uma decisão que se 

mostrou favorável aos princípios da subordinação estrutural enquanto solução para a crise da 

subordinação, não tratou necessariamente do seu reconhecimento na relação de trabalho em 

pauta. 

Juntando todos os tipos de acórdãos de alguma forma favoráveis à subordinação 

estrutural (“Sim”; “Sim, princípios”; “Sim, RR”; “Sim, regional”), obtém-se 382 acórdãos de 

um total de 412. Isto representa 92,71% de favorabilidade ao instituto. Assim sendo, não é 

exagero dizer que a mais alta corte trabalhista do Brasil é claramente favorável à teoria da 

subordinação estrutural. 

É importante também entender como estas decisões estão distribuídas no tempo, para 

averiguar se a subordinação estrutural tem sido discutida de maneira constante ao longo dos 

anos ou se ela tem se tornado gradualmente mais presente no debate judicial. 

Para tanto, faz-se menção ao gráfico 2, abaixo. 

 

 

Gráfico 2 – Número de acórdãos 

 

Um detalhe a ser mencionado é que a aferição de acórdãos no ano de 2016 vai até a 

última sessão de julgamento realizada pelo Tribunal no mês de setembro, no dia 28. Assim, os 

valores para este ano não estão completos. Tendo isso em mente, é de se notar que no período 

de 2009 a 2015 houve um muito significativo aumento no número de acórdãos relatados em 

que há menção sobre o tema da subordinação estrutural no TST. 

Em 2015 foram produzidos 14 vezes mais acórdãos que envolvessem o tema da 

subordinação estrutural do que em 2009. É também interessante notar o súbito aumento no 
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número de decisões proferidas acerca do tema de 2011 a 2012, tendo crescido a cifra de nove 

para 56 decisões, ou um aumento 622% em um ano apenas. 

Pode-se concluir que gradualmente o tema da subordinação estrutural tem ocupado 

cada vez mais espaço no debate do TST. 

 

 

3.3.1 DIVISÃO DE ACÓRDÃOS POR TURMA 

 

Considerando que o criador da tese da subordinação estrutural, Maurício Godinho 

Delgado, é um ministro no TST. É importante saber quem tem produzido decisões acerca do 

tema, justamente pela influência que a pessoa do Ministro Delgado possa ter em sua difusão 

no Tribunal. 

Conforme o endereço eletrônico do TST, o Ministro Maurício Godinho Delgado 

atualmente faz parte da 3ª Turma, tendo sido membro da 6ª Turma de 2007 a 2012 (BRASIL, 

2016). Assim, é interessante analisar também como as turmas em que o Ministro Delgado não 

fez parte veem o instituto, para se apurar se o posicionamento majoritariamente favorável do 

Tribunal a respeito da subordinação estrutural é de fato a posição do Tribunal como um todo 

ou de apenas uma fração deste. 

Assim, elaborou-se o gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Número de acórdãos por turma 
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3.3.2 A 3ª TURMA DO TST 

 

Conforme evidenciado pelo gráfico 3, a maioria absoluta dos acórdãos proferidos 

sobre o tema da subordinação estrutural no TST foi julgada pela 3ª Turma, da qual o criador 

da teoria faz parte. Cabe agora averiguar quais as dimensões da influência direta do Ministro 

Godinho Delgado sobre a jurisprudência da Turma. 

Neste sentido, o gráfico 4 abaixo, revela a porcentagem de acórdãos relatados por 

cada ministro da 3ª Turma no período estudado (2009-2016). 

 

 

Gráfico 4 – Julgadores por turma 

 

Com base no gráfico acima, é possível perceber que a maior parte dos acórdãos em 

que a subordinação estrutural é mencionada pela 3ª Turma não foi relatada por Maurício 

Godinho Delgado, mas sim pelo Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Assim 

sendo, não é possível afirmar que a posição favorável à subordinação estrutural não provém 

apenas de seu criador. 
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De fato, a 3ª Turma votou majoritariamente a favor da tese da subordinação 

estrutural, conforme a Imagem 5 abaixo. 

 

Gráfico 5 – Favorável à tese 

 

Apenas duas decisões da 3ª Turma foram desfavoráveis à existência de subordinação 

estrutural no caso em análise, sendo uma o acórdão do Recurso de Revista 0000229-

33.2012.5.09.0011, relatado pelo Ministro Alexandre de Agra Belmonte e registrado como o 

item 12 do Apêndice B. O outro é o Agravo de Instrumento sobre Recurso de Revista 

0020217-61.2012.5.20.0002, relatado pelo Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 

e registrado como acórdão número 35 do Apêndice B. 

 

 

3.3.3 MINISTROS RELATORES 

 

Cabe agora averiguar a divisão de acórdãos por ministro-relator na totalidade das 

ementas analisadas. 

Para tanto foi elaborada o gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Acórdãos por ministro 

 

Conforme o gráfico 5 acima, um total de 37 julgadores relatou decisões em que o 

termo subordinação estrutural foi mencionado. 
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Não só isso, mas há uma clara predominância de três julgadores sobre os demais. 

Alberto Luiz Bresciani, Maurício Godinho Delgado e José Roberto Freire Pimenta, juntos 

relataram um total de 280 decisões de um conjunto de 412, o que equivale a 67,96% do total. 

É possível argumentar que a posição do TST claramente favorável à subordinação estrutural 

derive de uma representação desproporcional da opinião de três ministros.  

Justamente para enfrentar esta questão é que os últimos dois meses de pesquisa 

(agosto e setembro de 2016), foram distribuídos 7 processos às subseções especializadas em 

Dissídios Individuais I e II. Elas são os órgãos de uniformização de jurisprudência do TST. 

Assim, ainda que hoje possa se considerar que a jurisprudência sobre o tema da subordinação 

estrutural represente desproporcionalmente a opinião de apenas três julgadores, em breve este 

tema será objeto de Orientação Jurisprudencial. 

Sabendo que há a possibilidade de a jurisprudência do TST ser uniformizada sobre o 

tema da incidência do instituto da subordinação estrutural sobre as relações de trabalho, é 

necessário entender qual o teor das decisões. 

Para isso serão detalhados os conteúdos de cada um dos tipos de ementa conforme o 

Apêndice B. 

 

 

3.3.4 EMENTAS 

 

Ao todo, foram aferidos catorze tipos diferentes de ementas. A divisão dos acórdãos 

em tipos não significa que eles sejam em necessariamente iguais entre si, ainda que isso 

aconteça, mas sim que existem, em termos gerais, catorze linhas argumentativas diferentes e 

que a ementa em estudo se adequá a uma delas. 

Serão descritas ao longo do presente capítulo cada um dos tipos de ementa, de forma 

a entender quais são os argumentos que permeiam o debate acerca da subordinação estrutural 

no TST.  

Cada tipo de ementa foi nomeado com um número de a correspondente à coluna 

“Tipo de Ementa” no Apêndice B. Conforme será visto mais à frente, este método também foi 

utilizado no Capítulo 4, em conformidade com o Apêndice C. 

As ementas distribuíram-se entre os tipos conforme o gráfico 6. 
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Gráfico 7 – Número de ementas por tipo 

 

Cabe agora descrever cada um dos tipos, de forma a entender quais os argumentos 

acerca da subordinação estrutural que possuem poder de convencimento no TST. 

 

 

3.3.4.1 EMENTAS TIPO 1 

 

As ementas Tipo 1 tratam de uma questão formal. Conforme o entendimento 

esposado pelo TST em sua súmula 126, a corte não deve se prestar a reexame de provas, 

sendo as varas e os Regionais responsáveis pelo exame de fatos enquanto o Tribunal Superior 

seria responsável apenas por questões de Direito. Assim, nos acórdãos de ementa Tipo 1, o 

TST não chega a analisar a existência ou não da subordinação estrutural, validando a decisão 

do Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema. 

Um exemplo de ementa Tipo 1 é o do Agravo de Instrumento 0000546-

53.2013.5.02.0023, julgado pela 1ª Turma em 19 de agosto de 201 e relatado pela 

desembargadora convidada Luíza Lomba, presente como o item 125 do Apêndice B. Leia-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE MEIO. INCIDÊNCIA DO 

ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 126 DO TST. O Tribunal Regional, soberano no 

exame do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que a Reclamante não 

atuava na atividade-fim do primeiro reclamado, enfatizando que “não se 

depreende que ocorriam transações de natureza bancária, tais como pagamento de 

contas, movimentação de numerário, compensação de cheques, transferências ou 

captação de recursos financeiros, ficando patente que os misteres envolviam funções 

de teleatendimento, onde nem sequer tinha acesso amplo às informações dos clientes 

da instituição financeira.”. Para se reformar a decisão proferida pelo egrégio 
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Tribunal Regional, e acolher a alegação da reclamante de que havia 

subordinação estrutural caracterizadora de contrato de emprego, far-se-ia 

necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos – procedimento 

inviável em sede de recurso de revista, nos termos do enunciado da Súmula n.º 

126 desta Corte Superior. Ademais, o aresto citado para efeito de configuração da 

divergência não informa o órgão e a data de publicação atraindo o óbice do 

enunciado da Súmula nº 337 desta Corte. Agravo de Instrumento a que se nega 

provimento (grifos do autor). 

Conforme o conteúdo negritado da ementa, o TST entende que não é instância 

própria para a produção de provas, a qual seria necessária para o provimento do recurso 

apresentado e para a alteração da decisão do Tribunal Regional. Sendo assim, pode-se 

concluir que se o conjunto probatório produzido ao longo do processo indica a existência de 

subordinação estrutural, a decisão será mantida. 

As ementas Tipo 1 não demonstram necessariamente posição favorável ou não à tese 

da subordinação estrutural. O que se pode depreender destas ementas é que ainda que o TST 

seja estatisticamente a favor da subordinação estrutural, a mera menção à teoria em fase 

processual inadequada não aumenta as chances de reversão de decisão desfavorável. 

 

 

3.3.4.2 EMENTAS TIPO 2 

 

As ementas Tipo 2 são as mais numerosas, segundo o gráfico 6, com um total de 189 

de 412, ou 45,87% de todas as ementas estudadas. 

Isto se dá porque as ementas Tipo 2 são aquelas que o conjunto probatório juntado 

aos autos recebidos pelo TST no momento da produção do acórdão analisado levam a 

entender que existiu subordinação estrutural na relação. 

Como exemplo de uma ementa de Tipo 2, usa-se como exemplo o Recurso de 

Revista 0005399-13.2010.5.12.0030, relatado pela Ministra Maria Helena Mallman na 2ª 

Turma em 14 de setembro de 2016 e constante no item 6 do Apêndice B. 

TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TRABALHO EM ATIVIDADE-FIM. 

SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. VÍNCULO DE EMPREGO. 

CONFIGURAÇÃO. ISONOMIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 

6.019/74. Prevalece no Tribunal Superior do Trabalho a jurisprudência no sentido de 

que o atendimento de call center constitui atividade sem a qual é inviável a própria 

oferta dos serviços de telecomunicações. Cuida-se, pois, a teor da jurisprudência 

perfilhada nesta Corte, de um serviço essencial à tomadora de serviços, 

vinculado as suas necessidades normais e permanentes, que integra aos seus 

objetivos sociais, enquadrando-se, portanto, na definição de atividade-fim. 

Inafastável, nesse contexto, a aplicação do item I da Súmula 331 do TST, 

segundo o qual “a contratação de trabalhadores por empresa interposta é 

ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
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caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 3.1.74)”. Precedentes. Recurso de 

revista conhecido e provido” (grifos do autor). 

O que une os acórdãos com ementas Tipo 2 é que nenhum deles questiona a validade 

da teoria da subordinação estrutural. O instituto já é considerado por eles como sendo parte do 

ordenamento nacional, de forma que cabe apenas a sua subsunção nos casos concretos. 

Neles, ou reforça-se a decisão do Regional ou afirma-se, como no exemplo acima 

que a jurisprudência do TST é no sentido de que a subordinação estrutural se aplica para casos 

de terceirização de atividade-fim. 

O exemplo da ementa do RR 0005399-13.2010.5.12.0030 também merece destaque, 

pois a atividade profissional do trabalhador autor da ação em análise pela 2ª Turma do TST é a 

de atendimento de call center. 

No Apêndice B, atendentes de call center são divididos entre “operadores de 

telemarketing” e “teleatendentes”, pois muitas vezes é reconhecida a equiparação dos 

atendentes a esta classe profissional. Pela leitura do Apêndice B, percebe-se que uma grande 

parte dos trabalhadores cujos recursos ao TST foram analisados se enquadram nessas duas 

categorias profissionais. 

Apenas nas ementas de Tipo 2, 61 trabalhadores são classificados ou como 

“teleatendentes” ou “operadores de telemarketing”, de um total de 189, conforme o gráfico 7. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Categoria Profissional nas ementas Tipo 2 
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Este número é também expressivo quando se considera a cifra de trabalhadores 

nestas categorias do total estudado, conforme o gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9 – Categorias profissionais 

 

Ainda que representem uma porcentagem menor no total do que nas ementas de Tipo 

2, estas duas categorias profissionais ainda somam um terço dos acórdãos em que a 

subordinação estrutural foi mencionada. 

A elevada proporção de atendentes de call center em relação ao total de 

trabalhadores para cujas relações de trabalho foi aplicada a subordinação estrutural se deve à 

natureza das relações de trabalho nessas categorias. 

O trabalho em call centers é tradicionalmente terceirizado de diversas atividades 

econômicas, como bancárias e de serviços de atendimento ao cliente. Considerando que a 

subordinação estrutural existe para combater a terceirização enquanto forma de negar a 

fruição de direitos por trabalhadores, percebe-se que instituto tem sido utilizado em 

concordância com seus objetivos teleológicos. 

Outra categoria profissional que merece destaque entre as ementas Tipo 2 são os 

bancários, com 69 trabalhadores do total de 189. É importante mencioná-los junto dos 

atendentes de call center, pois parte dos trabalhadores reconhecidos como bancários pelo TST 

ou pelos Regionais eram atendentes de call center que prestavam serviços terceirizados para 

bancos e que foram equiparados aos bancários.  
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Como a metodologia do presente trabalho para a classificação de trabalhadores 

consiste em usar a categoria em que o Judiciário os enquadrou, não foi possível juntar 

atendentes de call center reconhecidos como bancários às categorias de “operador de 

telemarketing” e “teleatendente”. 

Ainda assim, é digna de nota a importância que a subordinação estrutural possui 

tanto para a viabilidade econômica de operações de terceirização de call center e para os 

direitos dos trabalhadores nesta área. 

 

 

3.3.4.3 EMENTAS TIPO 3 

 

As ementas de Tipo 3 são aquelas que reconhecem a utilização do contrato de 

franquia como uma forma de fraudar direitos trabalhistas. 

Um exemplo de acórdão sobre esse tema é o do Agravo de Instrumento em Recurso 

de Revista 0000234-74.2014.5.09.0661, item 14 do Apêndice B, julgado pela 7ª Turma em 10 

de agosto de 2016 e relatado pelo Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Leia-se:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA A PARTIR DA VIGÊNCIA 

DA LEI Nº 13.015/2014. CONTRATO DE FRANQUIA. FRAUDE. 

INTERMEDIAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA. A segunda reclamada regulava toda a atividade desenvolvida pela 

primeira reclamada, extrapolando o objeto do típico contrato de franquia. O fato das 

atribuições do reclamante estarem diretamente inseridas na dinâmica da tomadora, 

como na comercialização dos serviços e produtos, colocou-o na subordinação 

estrutural da empresa. Portanto, ficou evidente que o contrato firmado entre as rés 

teve a finalidade de burlar a legislação trabalhista, pelo que se impõe manter a 

responsabilização subsidiária da segunda ré pelo pagamento dos créditos trabalhistas 

do autor. O exame da tese recursal, no sentido de que a relação mantida entre as 

reclamadas é de natureza mercantil para o exercício de atividades comercias porque 

resultante de um suposto contrato de franquia, esbarra no teor da Súmula n 126 do 

TST, pois demanda o revolvimento dos fatos e das provas. Ademais, a decisão 

recorrida respalda-se na disciplina da Súmula nº 331, IV, do TST e no teor do artigo 

9º da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 

Com base neste acórdão, é possível perceber que o instituto da subordinação 

estrutural não é limitado a casos de terceirização ilícita apenas, sendo também hábil para 

situações como esta em que há contratos de franquia sendo utilizados para frustrar direitos 

trabalhistas dos prestadores de serviços envolvidos. 
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3.3.4.4 EMENTAS TIPO 4 

 

As ementas Tipo 4 tem como fio condutor de seu raciocínio de que a terceirização 

possui um rol restritivo de relações de trabalho em que ela pode ser aplicada de maneira lícita 

e condizente com o ordenamento trabalhista nacional e que nas demais situações o trabalhador 

possui vínculo à tomadora de serviços pela dimensão estrutural de sua subordinação, e, 

ocasionalmente objetiva. 

Este rol taxativo de situações em que a terceirização é lícita encontra-se na súmula 

331 do TST, o conteúdo da qual se lê: 

Súmula nº 331 do TST. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - 

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 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 Administração Pública 

direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 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. 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 título executivo judicial. 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 assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
 

Assim sendo, as ementas Tipo 4 vão além daquilo que as Tipo 2 postulam sobre o 

tema da terceirização. Enquanto estas determinam que quaisquer serviços que não 

correspondam à atividade-fim da empresa podem ser terceirizadas, aquelas defendem que 

apenas relações de trabalho temporário e prestação de serviços especializados, limpeza e 

segurança podem ser realizadas por trabalhadores intermediados. 

Um exemplo de ementa deste Tipo é a do Recurso de Revista 0000465-

77.2012.5.01.0020, julgado pela 3ª Turma em 14 de setembro de 2016, relatada por Alberto 

Luiz Bresciani e constante no item 7 do  Apêndice B. 

RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TRABALHO EM 

ATIVIDADE-FIM. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. VÍNCULO DE EMPREGO. 
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CONFIGURAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS. 1. Resultado de bem-vinda 

evolução jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331, que veda a 

“contratação de trabalhadores por empresa interposta”, “formando-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços”, ressalvados os casos de trabalho temporário, vigilância, 

conservação e limpeza, bem como de “serviços especializados ligados à atividade-meio do 

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta” (itens I e III). 2. O 

verbete delimita, exaustivamente, os casos em que se tolera terceirização em atividade-fim. 3. 

A vida contemporânea já não aceita o conceito monolítico de subordinação jurídica, calcado 

na submissão do empregado à direta influência do poder diretivo patronal. Com efeito, 

aderem ao instituto a visão objetiva, caracterizada pelo atrelamento do trabalhador ao escopo 

empresarial, e a dimensão estrutural, pela qual há “a inserção do trabalhador na dinâmica do 

tomador de serviços” (Mauricio Godinho Delgado). 4. O quadro delineado pelo Regional 

revela que as tarefas desenvolvidas pela autora se enquadram na atividade-fim do tomador de 

serviços. 5. Impositiva a incidência da compreensão da Súmula 331, I, do TST. Recurso de 

revista conhecido e provido. 

Um elemento que merece de destaque nesta ementa é o reconhecimento por parte do 

julgador da insuficiência do modelo clássico da subordinação, ou seja, o reconhecimento da 

crise da subordinação, objeto do Capítulo I do presente trabalho. 

Finalmente, conforme análise do Apêndice B, percebe-se que o ministro que relatou 

esta ementa, o Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, também relatou a grande 

maioria das ementas Tipo 4, 65 do total de 84. Esta predominância de acórdãos relatados pelo 

Ministro Fontan Pereira se percebe no gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Relatores de ementas Tipo 4 

 

Fica claro que a posição a favor de uma interpretação completamente restritiva da 

Súmula 331 do TST e da aplicação da subordinação estrutural para tanto não é difundida 

completamente entre os ministros do TST, sendo em larga escala restrita à posição de apenas 

um Ministro. Isto fica ainda mais claro com a distribuição de ementas Tipo 4 por turmas 

julgadoras, conforme o gráfico 10. 
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Gráfico 11 – Turmas julgadoras de ementas Tipo 4 

 

Fica claro que, sendo 87% dos acórdãos que possuem ementas Tipo 4 julgados pela 

3ª Turma, a posição esposada neste tipo de decisão ainda encontra aceitação limitada pelo 

resto do TST. 

 

 

3.3.4.5 EMENTA TIPO 5 

 

De forma semelhante às ementas Tipo 1, as ementas Tipo 5 trata de uma questão 

formal, sem avaliar se existe ou não subordinação estrutural na relação de trabalho objeto da 

reclamação trabalhista original. 

O argumento na ementa Tipo 5 é de que o recurso analisado, Embargos de 

Declaração, foi utilizado pela parte embargante para reformar decisão anterior, sendo que a 

função deste remédio processual é apenas esclarecer dúvidas e sanar contradições e/ou 

omissões nas ditas decisões. 

A parte alega a existência de omissão, contradição ou obscuridade para que o 

julgador altere o conteúdo da decisão, ainda que os embargos de Declaração não sejam meio 

processual adequado para tanto. 

A única ementa de Tipo 5 é a dos Embargos de Declaração 0000333-

36.2011.5.03.0008, constantes no item 111 do Apêndice B, julgados pela 6ª Turma e relatados 

pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga no dia 9 de setembro de 2015. Lê-se o seu conteúdo: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. 

ESCLARECIMENTOS. Embargos de declaração acolhidos para prestar 

esclarecimentos sem efeito modificativo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS PELA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BILHETAGEM E BLOQUEIO DE ESTAÇÕES. ATIVIDADE-FIM. 

PESSOALIDADE E SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. DUPLO 

FUNDAMENTO. OMISSÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO FICA 

CARACTERIZADA. A inexistência no v. julgado de omissão, contradição ou 

obscuridade nos exatos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, conduz à 

rejeição dos embargos de declaração.  

Assim, a ementa Tipo 5 e quaisquer que venham a ser julgadas de maneira 

semelhante a ela não revelam a aceitação ou não da subordinação estrutural por parte do TST, 

apenas fazendo menção a ela enquanto argumento levantado por uma das partes de maneira 

imprópria nos Embargos, como no caso em que a parte busca reformar decisão do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região que reconhece a sua existência. 
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3.3.4.6 EMENTAS TIPO 6 

 

O próximo capítulo do presente trabalho tratará da teoria italiana da 

parassubordinação e sua aceitação por parte do TST de maneira semelhante à análise feita 

acerca da subordinação estrutural neste capítulo. 

Há oposição entre os conceitos de parassubordinação e subordinação estrutural nestas 

ementas, sendo que aquela é compreendida como uma forma de precarização das relações de 

trabalho. 

Como estas ementas possuem em sua redação tanto o termo “parassubordinação” 

quanto “subordinação estrutural”, elas vão constar na análise empírica do Capítulo 4. Por 

razões de praticidade, agruparam-se as ementas Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 de parassubordinação 

em apenas um Tipo a respeito de subordinação estrutural, o Tipo 6. Desta forma, para 

informações mais detalhadas sobre este tipo de ementas pela ótica da parassubordinação, 

recomenda-se que o leitor consulte os capítulos 4.3.1 e 4.3.2. 

Um exemplo de ementa Tipo 6 é a do Recurso de Revista 0075800-

47.2010.5.17.0014, relatado por Maurício Godinho Delgado e julgado pela 3ª Turma em 10 de 

setembro de 2014, constante no item 245 do Apêndice B. Leia-se: 

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. 1) PRELIMINAR DE 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E SUBORDINAÇÃO 

ESTRUTURAL. TRABALHO INTELECTUAL, QUE SE CARACTERIZA POR 

SUBORDINAÇÃO SUBJETIVA MENOS INTENSA, PORÉM ENQUADRANDO-

SE NO MODERNO E ATUALIZADO CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO. 

AFASTAMENTO DAS NOÇÕES DE PARASSUBORDINAÇÃO E DE 

INFORMALIDADE. O Direito do Trabalho, classicamente e em sua matriz 

constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, 

concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 

7º,CF). Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), 

erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º, IV, CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e 

especialmente do emprego (art. 1º, IV, art 170, caput e VIII, CF) e veículo mais 

pronunciado de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e 

justiça às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito 

do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como a 

parassubordinação e a informalidade. Registre-se que a subordinação enfatizada 

pela CLT (arts. 2º e 3º) não se circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, 

com profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. Pode a 

subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos 

objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, 

harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do 

empreendimento que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da 

subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse 
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elemento fático-jurídico da relação de emprego. No caso concreto, a Reclamante 

demonstrou o trabalho diário por quase cinco anos, oneroso, pessoal e subordinado à 

Reclamada, em atividade-fim da empresa. Por outro lado, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo de comprovar que a relação jurídica se desenvolveu sob 

forma diversa daquela estabelecida no art. 3º da CLT, incidindo a presunção (e a 

prova) de reconhecimento do vínculo empregatício, por serem os fatos modificativos 

ônus probatório do tomador de serviços (Súmula 212,TST; art. 818,CLT; art. 333, II, 

CPC). Em face desses dados, não merece reparos a decisão do Regional que 

reconheceu o vínculo de emprego. [...] Recurso de revista conhecido e provido no 

tema. (Grifos do autor). 

Os trechos grifados na ementa acima revelam a aceitação pelo julgador de 

complementaridade entre os conceitos de subordinação clássica, objetiva e estrutural. Não só 

isso, mas novamente inexiste a discussão de compatibilidade da subordinação estrutural ao 

ordenamento brasileiro ou resposta às críticas feitas ao instituto. 

As ementas Tipo 6 revelam um juízo que aceita a subordinação estrutural como um 

dado, não como uma teoria que precisa ser validada e cujos pressupostos podem ser 

contestados. Mais à frente serão discutidas ementas que levantam estas questões, mas por ora 

elas não foram levantadas. 

 

 

3.3.4.7 EMENTA TIPO 7 

 

O raciocínio que delineia a única ementa de Tipo 7, a do Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista 0002086-86.2013.5.09.0009, julgado em 4 de novembro de 2015 pela 1ª 

Turma e relatado pelo desembargador convidado Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, 

constante no item 84 do Apêndice B, é de que não há que se falar de terceirização de 

atividade-fim na relação estudada pois a função desempenhada pelo trabalhador é 

profundamente distinta da atividade-fim da empresa.  

No caso em pauta, buscava-se o enquadramento de um almoxarife enquanto 

bancário. Ainda que as suas atividades fizessem em sentido amplo parte da estrutura do 

banco, elas eram suficientemente diferentes das de um bancário para que não se configurasse 

a subordinação estrutural. 

Esta é a primeira forma de decisão que limitou a aplicação da subordinação 

estrutural. 

Leia-se o conteúdo da referida ementa. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.015/2014. 1) VÍNCULO DE 

EMPREGO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. SUBORDINAÇÃO 

ESTRUTURAL. SÚMULA N. 126, DO TST. 1.1. Inviável o processamento do 
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recurso de revista, quando o Tribunal Regional, soberano na apreciação da 

matéria de fato, assenta quadro no sentido que as atividades desenvolvidas pelo 

reclamante não estavam ligadas à atividade-fim da empresa tomadora dos 

serviços, destacando a inexistência de subordinação direta. 1.2. Óbice da Súmula 

n. 126, do TST. 1.3. Especificamente quanto a divergência jurisprudencial, deixou o 

reclamante de “mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 

casos confrontados”, requisito essencial ao conhecimento do recurso de revista, nos 

termos do artigo 896, § 8º, da CLT. Agravo de instrumento improvido. 2) 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. 

DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E III, DO §1º-A DO ARTIGO 896 DA 

CLT. 2.1. Inadmissível o processamento do recurso de revista interposto na vigência 

da Lei n. 13.015/2014, quando a parte recorrente não cumpre os requisitos impostos 

pelo §1º-A do artigo 896 da CLT. 2. Além de o reclamante não impugnar todos os 

fundamentos jurídicos da decisão recorrida, também não logrou demonstrar, de 

forma analítica, o dispositivo de lei ou da Constituição Federal que entende 

violados. Agravo de instrumento desprovido. 3. ACIDENTE DO TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I 

DO §1º-A DO ARTIGO 896 DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO 

TRECHO DA DECISÃO REGIONAL. 3.1. O recurso de revista interposto na 

vigência da Lei n. 13.015/2014 não se mostra admissível na hipótese em que a parte 

recorrente deixa de indicar o trecho da decisão Regional que consubstancia o 

prequestionamento da tese recursal, conforme o §1º-A do artigo 896 da CLT. Agravo 

de instrumento não provido. (Grifos do autor). 

Esta decisão entende que inexistindo a subordinação objetiva, também não deve 

existir subordinação estrutural, uma conclusão que não foi alcançada em qualquer outra 

decisão. 

É pouco provável que uma decisão como esta, relatada por desembargador convidado 

e sem nenhuma que se assemelhe a ela possa dar origem a mais precedentes neste sentido, 

ainda que deva ser destacada a existência de divergências quanto à aceitação da subordinação 

estrutural por parte do Judiciário nacional e a maneira como ela interage com a subordinação 

objetiva. 

 

 

3.3.4.8 EMENTAS TIPO 8 

 

As decisões com ementa de Tipo 8, assim como as Tipo 1 e 5 tratam de questões 

processuais e enquadram todas aquelas em que o recurso analisado, por algum erro 

processual, foi rejeitado. 

Um exemplo disto são os Embargos de Declaração em Recurso de Revista 0001409-

83.2012.5.06.0006, julgados em 20 de maio de 2015 pela 1ª Turma, relatado pelo Ministro 

Hugo Carlos Scheuermann e constante no item 152 do Apêndice B. Lê-se a ementa. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. 

TERCEIRIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OPERADOR DE 

TELEMARKETING. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO 
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DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. SUBORDINAÇÃO 

ESTRUTURAL. Rejeitam-se embargos de declaração, ausentes as hipóteses 

previstas nos arts. 897-A da CLT e 535 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. 

Esta ementa se diferencia daquela de tipo 5 pois no presente caso entende-se que o 

meio processual não está sendo pervertido para função distinta daquela para qual foi 

projetado, mas sim que não há causa de pedir.  

A diferença entre um acórdão cuja ementa se enquadra no Tipo 5 para algum do Tipo 

8 é que neste inexiste simulação processual. Na prática, isso significa que nos acórdãos Tipo 

8, o recurso foi utilizado para o propósito correto, mas de maneira inadequada, diferentemente 

dos Tipo 5, em que o recurso foi protocolado para fim que não é o seu próprio. 

 

 

3.3.4.9 EMENTAS TIPO 9 

 

As ementas de Tipo 9 acompanham decisões em que o Regional foi desfavorável à 

existência de subordinação estrutural e para reformar decisão neste sentido seria necessário o 

reexame do conjunto probatório, o que é impossível para o TST. 

Neste sentido, a ementa do acórdão Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 

0001054-61.2012.5.05.0019, relatado pelo desembargador convidado André Genn de 

Assunção Barros, na 7ª Turma em 5 de agosto de 2015 e constante no Apêndice B no item 

135. Leia-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 126 DO TST. A decisão hostilizada, ao examinar o 

conjunto fático-probatório constante dos autos, em momento algum realçou qualquer 

irregularidade na terceirização havida, e sequer fez menção às tarefas desenvolvidas 

pela autora, para que assim se aferisse se estavam ou não inseridas na atividade-fim 

do tomador. Partindo-se da premissa de que o Juízo a quo não especificou as 

atribuições da reclamante, concluir pela tese esposada no apelo autoral, no 

tocante à subordinação estrutural, inclusive, exigiria necessariamente o 

revolvimento de fatos e de provas, insuscetíveis de reexame nesta instância 

extraordinária, nos termos da Súmula 126, do TST. Agravo de instrumento a que 

se nega provimento. (Grifos do autor). 

Isto reforça a posição do TST de que ele não é instância adequada para revisão de 

fatos, apenas para julgar questões de direito. Assim, qualquer parte interessada em comprovar 

ou inviabilizar a existência de subordinação estrutural em uma relação de prestação de 

serviços, deve fazê-lo antes de que o processo chegue no TST. 
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3.3.4.10 EMENTA TIPO 10 

 

A única ementa tipo 10 é a do Recurso de Revista 0002077-77.2013.5.03.0111, 

julgado pela 1ª Turma e relatado pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann em 27 de agosto de 

2014, constante no item 246 do Apêndice B. Leia-se: 

RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO 

ILÍCITA. ATENDENTES DE CALL CENTER. ATIVIDADE-FIM. 

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A EMPRESA DE 

TELEFONIA TOMADORA DE SERVIÇOS. Prevalente no Tribunal Superior do 

Trabalho a jurisprudência no sentido de que o atendimento de call center constitui 

atividade sem a qual é inviável a própria oferta dos serviços de telecomunicações. 

Cuida-se, pois, a teor da jurisprudência perfilhada nesta Corte, de um serviço 

essencial à tomadora de serviços, vinculado às suas necessidades normais e 

permanentes, que integra aos seus objetivos sociais, enquadrando-se, portanto, na 

definição de atividade-fim. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que 

“Nenhuma ilicitude se vislumbra na triangulação engendrada pelas empresas 

envolvidas. A TNL PCS é empresa concessionária do serviço público de telefonia, 

sendo que a própria Lei n° 9.472/97, no seu art. 94, autoriza a terceirização de 

atividades inerentes e acessórias ou complementares a esse serviço. A expressa 

disposição de lei impede, no presente caso, o reconhecimento de fraude na 

terceirização. Decidir em sentido contrário apenas com invocação de programáticos 

princípios da Constituição é simplesmente deixar de aplicar a lei, o que é dever de 

todo juiz, que em momento algum foi declarada inconstitucional por qualquer 

tribunal do país. Ademais, não basta a alegação de ilicitude na terceirização para 

reconhecimento do vínculo empregatício entre o empregado e a tomadora dos seus 

serviços. A pretendida relação de emprego depende da análise da realidade da 

prestação laboral, e, no caso destes autos, não ficou demonstrado o preenchimento 

dos supostos legais para o reconhecimento do liame empregatício diretamente com a 

tomadora. Também não merece prosperar a tese de que o empregado se encontrava 

estruturalmente subordinado ao empreendimento da empresa tomadora dos serviços. 

Isso porque, a adotar-se o difuso e etéreo conceito de ‘subordinação estrutural’ será 

possível o reconhecimento da ilicitude da terceirização dos serviços em qualquer 

situação fática submetida a esta Justiça, simplesmente porque não há, no mundo real 

das relações econômicas, qualquer atividade humana que não se entrelace ou se 

encadeie com o objetivo final de qualquer empreendimento, seja ele produtivo ou 

não”. Inafastável, nesse contexto, a aplicação do item I da Súmula 331 do TST, 

segundo o qual “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 3.1.74)”. Precedentes. Recurso de revista 

conhecido e provido. 

A lógica neste acórdão é que a subordinação estrutural faz parte da jurisprudência 

consolidada do TST, de forma que críticas de Tribunais Regionais no sentido que o conceito 

seria muito “difuso e etéreo” para servir como elemento característico de relações de trabalho. 

Esta decisão se diferencia das demais por reconhecer as críticas ao conceito de subordinação 

estrutural e rebatê-las. Isto demonstra que não apenas o TST aceita a teoria da subordinação 

estrutural quando é levantada, mas esforça-se para aplicá-la, em oposição a decisões de 

Regionais em sentido contrário. 
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3.3.4.11 EMENTAS TIPO 11 

 

As ementas Tipo 11 tratam todas de relações de terceirização de atendentes de call 

center em que a parte tomadora de serviços é uma empresa de telefonia. 

Faz-se necessário evidenciar o quão predominante é este tipo de relação de trabalho 

na jurisprudência do TST. As ementas de Tipo 11 representam 14,32% da totalidade das 

ementas sobre subordinação estrutural estudadas. 

Algo digno de menção é que boa parte das ementas Tipo 11 assemelha-se ao 

conteúdo da ementa do Recurso de Revista 0001321-57.2011.5.03.0008, relatado pelo 

Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, na 3ª Turma no dia 13 de março de 2013 e 

constante no item 315 do Apêndice B. Leia-se: 

EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. NULIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO 

DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. 2.1 A teor da Súmula 331, 

I, do TST, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-

se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. 2.2 O “serviço de 

telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 

telecomunicações”, por intermédio de “transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza” (art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472/97). 2.3 Já o § 1º do art. 25 da Lei nº 

8.987/95, bem como o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/97 autorizam as empresas 

de telecomunicações a terceirizar as atividades-meio (respeitados os limites da 

Súmula nº 331, III, do TST), não se enquadrando em tal categoria os atendentes do 

sistema “call center”, visto que aproveitados em funções essenciais para o 

funcionamento da empresa. 2.4 Portanto, a atividade de atendimento telefônico 

prestado aos consumidores (sistema ‘call center’) está ligada à atividade-fim da 

tomadora, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir que empresa do 

ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, mas apenas 

prestadores de serviços. Estar-se-ia promovendo a precarização dos direitos dos 

trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III, e 170, VIII, 

da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das 

desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição 

Federal. 2.5 Por fim, ressalto que o conceito de subordinação deve ser examinado à 

luz da inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, configurando a 

denominada subordinação estrutural, teoria que se adianta como proposta para 

solucionar os casos em que o conceito clássico de subordinação apresenta-se inócuo. 

Recurso de revista não conhecido. 

Conforme constatado pela ementa Tipo 10 e pelas de Tipo 11 há um debate no 

Judiciário da aplicação do inciso II do artigo 94 da lei 9472/97, a qual se lê: 

 

Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as 

condições e limites estabelecidos pela Agência: 
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[...] II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos 

associados (BRASIL, 1997). 

 

Percebe-se que há claro conflito entre o texto legal que permite que empresas de 

telefonia terceirizem atividades inerentes ao serviço prestado, ou seja, a sua atividade-fim, e a 

súmula 311 do TST, que veda a prática. 

Conforme as ementas Tipo 11 demonstram, quando há conflito entre o postulado nas 

súmulas do TST e o texto da lei, prevalece o primeiro. Contudo, deve ser ressaltado que as 

opiniões constantes nas ementas Tipo 11 não necessariamente representam a posição de todo 

o tribunal, tendo em vista que a grande maioria dos acórdãos enquadrados nessa categoria foi 

relatada pelo mesmo ministro, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, conforme o gráfico 

11 demonstra. 

 

 

Gráfico 12 – Relatores de ementas Tipo 11 

 

58 das 59 ementas Tipo 11 foram relatadas pelo Ministro Fontan Pereira. Pode-se 

entender, com certeza, que este ministro em particular entende pela aplicação da súmula 331 

em detrimento da lei em respeito ao princípio de in dubio pro misero do Direito do Trabalho, 

em que deve ser aplicada a norma mais benéfica ao trabalhador. 

Isto é particularmente importante em face do Projeto de Lei 4330/04, que busca 

regulamentar e legalizar a terceirização de atividade-fim. Esta legislação, caso aprovada, vai 

conflitar com o entendimento esposado nestes precedentes. Cabe ao tempo demonstrar como 
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este entendimento vai se harmonizar com a produção legislativa no sentido de validade de 

técnicas de trabalho interposto na atividade-fim de empresas. 

 

 

3.3.4.12 EMENTAS TIPO 12 

 

A ementa Tipo 12 será analisada com mais detalhe enquanto ementa Tipo 4 no 

Capítulo 4, pois ela, assim como as Tipo 6, trata da parassubordinação junto da subordinação 

estrutural. Considerando que o número de acórdãos acerca do tema da parassubordinação é 

significativamente menor, considerou-se mais interessante deixar a análise mais profunda das 

ementas em comum entre os dois temas para o Capítulo 4. Desta forma, para mais 

informações acerca desta ementa, recomenda-se a leitura da seção 4.3.4 do presente trabalho. 

Ainda assim, é importante mencionar que esta é a única decisão encontrada entre os 

acórdãos digitalizados do TST que não vê oposição entre os conceitos de parassubordinação e 

subordinação estrutural. 

Esta ementa entende que a crise da subordinação é real e que ambos os institutos 

devem ser considerados como possíveis soluções a ela, ponderadas de forma a não impedir a 

legítima prestação autônoma de serviços. 

O único acórdão Tipo 12 é a do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 

394500-42.2009.5.09.0018, relatado pelo Ministro Luiz Phelippe Vieira de Mello Filho, 

julgado pela 4ª Turma em 18 de dezembro de 2012, constante no item 338 do Apêndice B. O 

inteiro teor da ementa encontra-se no subcapítulo 4.3.4 do presente trabalho. 

 

 

3.3.4.13 EMENTAS TIPO 13 

 

O argumento por trás dos acórdãos de ementas Tipo 13 é de sentido oposto ao das 

ementas Tipo 11. Nelas, o juízo argumenta que companhias de telefonia podem terceirizar 

trabalhadores em sua atividade-fim, contanto que estes não trabalhem junto dos seus 

empregados. 

Um exemplo de acórdão neste sentido seria o do Recurso de Revista 0001075-

53.2011.5.03.0140, julgado pela 7ª Turma e relatado pelo atual Presidente do TST Ives 
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Gandra Martins Filho no dia 30 de outubro de 2010 e constante no item 347 do Apêndice B. 

Leia-se. 

RECURSO DE REVISTA DA CONTAX RECLAMADA – RITO 

SUMARÍSSIMO – TERCEIRIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

DE EMPREGO – SERVIÇOS DE “CALL CENTER” – LEGALIDADE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 331, III, DO TST – LIMINAR DO STF. 1. Após 

a audiência pública realizada pelo TST para aprofundamento sobre os aspectos 

técnicos do fenômeno da terceirização, com vistas à análise jurídica de sua licitude e 

dos meios de se coibirem os abusos quanto aos direitos dos trabalhadores, pode-se 

desenhar a moldura dentro da qual enquadrar os casos concretos a serem analisados 

por esta Corte, com seus quatro critérios bem definidos: a) a modalidade de 

terceirização que demanda atenção da Justiça do Trabalho é a da locação de mão de 

obra, em que o trabalhador labora ombro a ombro com os trabalhadores da empresa 

principal, nas dependências desta, diferentemente da prestação de serviços, que se dá 

nas dependências da empresa terceirizada, com entrega final dos bens ou serviços; b) 

é lícita a locação de mão de obra para atividade-meio da empresa tomadora dos 

serviços, desde que não caracterizada a subordinação direta ou a pessoalidade em 

relação à empresa principal, estabelecendo-se o vínculo direto com a empresa 

principal caso o conteúdo ocupacional do trabalho do empregado enquadre-se na 

atividade-fim de especialização da empresa principal; c) no setor privado, o 

inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços 

impõe a responsabilidade subsidiária objetiva da tomadora dos serviços; d) no setor 

público, a responsabilidade subsidiária é subjetiva, dependendo da demonstração de 

culpa “in vigilando” ou “in eligendo” da administração pública. 2. No caso, o 

Regional reconheceu o vínculo de emprego entre a Reclamante e a 2ª Reclamada 

Telemar Norte Leste S.A. Registrou que houve fraude na contratação por empresa 

interposta, pois os serviços prestados no exercício do cargo de atendente de “call 

center” estavam inseridos na dinâmica estrutural da tomadora, ainda que a Autora 

estivesse diretamente vinculada aos prepostos da prestadora de serviços. 3. 

Conforme dispõem os arts. 25, § 1º, da Lei 8.978/95 e 94, II, da Lei 9.472/97, as 

empresas concessionárias de serviços de telecomunicações podem contratar 

com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias, complementares e 

inclusive inerentes ao serviço concedido, ou seja, até de atividade-fim, mas, 

nesse último caso, desde que não haja pessoalidade e subordinação direta do 

empregado. 4. Ora, o serviço de atendente de “call center” engloba diversas 

modalidades de intermediação da comunicação com os clientes, sendo utilizado 

com igual proveito por empresas que desempenham atividades econômicas de 

naturezas diversas, como bancos, hospitais e transportadoras, e evidentemente 

distinto da oferta de telecomunicação, efetiva atividade-fim das empresas 

concessionárias de telefonia, afigurando-se, portanto, passíveis de terceirização 

válida, como atividade-meio em empresa de telecomunicações. 5. No entender da 

Suprema Corte, apenas com a declaração da inconstitucionalidade da Lei 9.472/97 é 

que se poderia cogitar de decretação da ilicitude da terceirização de “call center” em 

empresas de telecomunicações, o que não chegou a ser debatido no TST, razão da 

concessão de liminar cassando decisão desta Corte que reconhecia o vínculo 

empregatício direto do empregado de “call center” com a tomadora dos serviços (cfr. 

STF-Rcl-10132-MC/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/10). 6. Nessa 

linha, merece ser reformado o acórdão regional, que declarou a ilicitude da 

terceirização e reconheceu o vínculo empregatício, por entender que os serviços 

prestados inseriam-se na dinâmica estrutural da tomadora (subordinação estrutural), 

que não se compatibiliza com a Súmula 331, III, do TST, que exige a pessoalidade e 

subordinação direta para que o vínculo possa ser reconhecido diretamente com o 

tomador. Recurso de revista da Contax Reclamada parcialmente conhecido e 

provido. (Grifos do autor). 

Novamente é abordado o confronto entre o disposto na súmula 331 e o conteúdo da 

lei 9.472/97. Aqui o juízo entende que apenas a declaração de inconstitucionalidade do texto 



74 

 

legal pode afastar a sua incidência, de forma que, por ora, deve ser considerada como lícita a 

terceirização de atividade-fim realizada por companhias telefônicas. 

Vale destacar que apenas 4 acórdãos dos 412 estudados possuem esta ementa, contra 

as 59 do Tipo 11. Pelo simples critério aritmético, é possível afirmar que frente a este dilema, 

é mais provável que o TST vote a favor da súmula 331 em detrimento do texto legal. 

Contudo, ao se analisar os acórdãos que contém os dois tipos de ementas, percebe-se que, a 

depender de qual turma do TST julga a questão, os resultados produzidos podem ser 

diametralmente diferentes. 

Todos os acórdãos Tipo 13 foram produzidas pela 7ª Turma, sendo que 3 das 4 foram 

relatadas pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho. Da mesma forma, 58 das 59 ementas Tipo 

11 foram julgadas na 3ª Turma e relatadas pelo Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan 

Pereira. Assim sendo, é previsível o resultado de demandas sobre o tema no TST sabendo qual 

a Turma julgadora. 

 

 

 

3.3.4.14 EMENTAS TIPO 14 

 

O fator de previsibilidade decisória de cada Turma no TST se agrava quando 

consideradas as ementas Tipo 14, a última categoria taxonômica encontrada para o tema da 

subordinação estrutural na corte trabalhista mais importante do Brasil. 

As ementas Tipo 14 foram todas produzidas pela 7ª Turma, sendo quatro dos seus 

cinco seus acórdãos relatados por Ives Gandra Martins Filho e um pela Ministra Maria 

Doralice Novaes. 

Assim como as ementas Tipo 13 eram um reflexo desfavorável à tese da 

subordinação estrutural as do Tipo 11, as Tipo 14 dialogam com as Tipo 2. Desta forma, a 

argumentação sobre a qual as ementas Tipo 14 são produzidas é de que as funções 

desempenhadas pela parte obreira, de acordo com o conjunto probatório analisado durante a 

produção do acórdão do Regional, não levam a concluir pela existência de subordinação 

estrutural na relação de prestação de serviços analisada. 

Um exemplo deste tipo de ementa pode ser encontrado no acórdão do Recurso de 

Revista 0000491-95.2011.5.03.0136, julgado pela 7ª Turma e relatado pelo Ministro Ives 

Gandra Martins Filho em 09 de maio de 2012. Lê-se: 
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RECURSO DE REVISTA DA CLARO S.A. - PROCEDIMENTO 

SUMARÍSSIMO - TERCEIRIZAÇÃO – EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES 

– SERVIÇOS DE “CALL CENTER” – LEGALIDADE. 1. Após a audiência pública 

realizada pelo TST para aprofundamento sobre os aspectos técnicos do fenômeno da 

terceirização, com vistas à análise jurídica de sua licitude e dos meios de se coibirem 

os abusos quanto aos direitos dos trabalhadores, pode-se desenhar a moldura dentro 

da qual enquadrar os casos concretos a serem analisados por esta Corte, com seus 

quatro critérios bem definidos: a) a modalidade de terceirização que demanda 

atenção da Justiça do Trabalho é a da locação de mão de obra, em que o trabalhador 

labora ombro a ombro com os trabalhadores da empresa principal, nas dependências 

desta, diferentemente da prestação de serviços, que se dá nas dependências da 

empresa terceirizada, com entrega final dos bens ou serviços; b) é lícita a locação de 

mão de obra para atividade-meio da empresa tomadora dos serviços, desde que não 

caracterizada a subordinação direta ou a pessoalidade em relação à empresa 

principal, estabelecendo-se o vínculo direto com a empresa principal caso o 

conteúdo ocupacional do trabalho do empregado enquadre-se na atividade-fim de 

especialização da empresa principal; c) no setor privado, o inadimplemento das 

obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços impõe a 

responsabilidade subsidiária objetiva da tomadora dos serviços; d) no setor público, 

a responsabilidade subsidiária é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa “in 

vigilando” ou “in eligendo” da administração pública. 2. No caso, o Regional 

manteve a sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego entre a 

Reclamante e a 2ª Reclamada, Claro S.A., por entender que os serviços de “call 

center” encontram-se inseridos na atividade-fim desta. Declarou a nulidade do 

contrato celebrado entre a Reclamante e a 1ª Reclamada e a responsabilidade 

solidária das Reclamadas, sob o fundamento de que é ilegal a terceirização de 

serviços ligados à atividade-fim da tomadora, implicando fraude à legislação 

trabalhista, apontando o vínculo de emprego com a tomadora de serviços, bem como 

o pagamento de todas as vantagens previstas nos acordos coletivos firmados. 3. 

Conforme dispõem os arts. 25, § 1º, da Lei 8.978/95 e 94, II, da Lei 9.472/97, as 

empresas concessionárias de serviços de telecomunicações podem contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias e complementares e inclusive 

inerentes ao serviço concedido, ou seja, até de atividade-fim, mas, nesse último caso, 

naturalmente, para desenvolvimento fora das dependências da empresa principal. 4. 

Ora, o serviço de atendente de “call center” engloba diversas modalidades de 

intermediação da comunicação com os clientes, sendo utilizado com igual proveito 

por empresas que desempenham atividades econômicas de naturezas diversas, como 

bancos, hospitais e transportadoras, e evidentemente distinto da oferta de 

telecomunicação, efetiva atividade-fim das empresas concessionárias de telefonia, 

afigurando-se, portanto, passíveis de terceirização válida, como atividade-meio em 

empresa de telecomunicações. 5. Destarte, constatado que a Reclamante 

desempenhava funções inerentes à atividade-meio da tomadora dos serviços 

(atendente de “call center”), nos termos autorizados pela legislação específica 

(Lei 9.472/97), não se cogita em fraude da terceirização, devendo a decisão 

regional ser reformada, ante a contrariedade à Súmula 331, III, do TST. Note-

se que, no tocante à constatação da existência de subordinação, a sentença o fez 

atrelada à presunção de que, havendo fraude, estava presente a subordinação 

estrutural e integrativa na atividade-fim da Reclamada, circunstância que não 

decorreu da análise das provas, mas sim da premissa abraçada pela 1ª instância 

quanto à terceirização ilícita, devendo, portanto, ser rechaçada. Recurso de 

revista da Claro Reclamada provido. (Grifos do autor). 

O argumento de super-representação da opinião de um ministro deve ser novamente 

levantado nesta ementa e nas posições contrárias à aplicação da subordinação estrutural como 

um todo. Dos 11 acórdãos que consideram a tese de subordinação estrutural não aplicável ao 

caso analisado, 7 foram relatados pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho. 
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Resta claro que a tese da subordinação estrutural possui ampla aceitação pelo TST, 

sendo a resistência a ela extremamente concentrada em poucos ministros. 

Não só isso, mas há um claro componente ideológico nas decisões analisadas. O 

Presidente do TST afirmou em entrevista concedida ao Conjur que 

 

O que vejo, no entanto, é a jurisprudência do TST ampliar superlativamente o 

conceito de atividade-fim, no que tenho sido vencido, para abarcar, por exemplo, 

call center de empresas de telefonia, pelo simples uso do telefone, quando tal 

atividade tem sido terceirizada por empresas aéreas, hospitais e demais seguimentos 

do mercado (Conjur, 2016). 

 

Assim, a jurisprudência do Ministro Martins Filho seria uma posição contrária aos 

demais ministros. 

Esta oposição entre o Presidente e a maioria dos Ministros do TST fica mais clara 

quando se considera o “Documento em Defesa do Direito do Trabalho e da Justiça do 

Trabalho no Brasil”, publicado em 13 de junho de 2016. O referido documento, assinado por 

19 dos 27 ministros do TST, se coloca contra a possibilidade de relativização da regulação 

trabalhista no momento de crise econômica que o país passa em 2016. 

O Ministro Godinho Delgado, que assinou o Documento, colocou da seguinte 

maneira, “quando [o presidente do TST] começou a sinalizar que apoia a precarização 

trabalhista, dizendo que legislação trabalhista é ultrapassada, tivemos o cuidado de esclarecer 

que não é o pensamento da Corte, é o pensamento de uma pessoa” (MENGARDO; 

PIMENTA, 2016). 

O ministro continuou, “não existe a necessidade de se reduzir a legislação para a 

economia se tornar mais competitiva” (MENGARDO; PIMENTA, 2016). 

Conforme se verá no próximo capítulo, a posição do Ministro Maurício Godinho 

Delgado diante de tentativas de relativizar a incidência do tradicional Direito do Trabalho 

influencia, além da difusão da teoria da subordinação estrutural, a aceitação do conceito de 

parassubordinação no Brasil. 
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4 PARASSUBORDINAÇÃO 

 

4.1 CONCEITOS  

 

Antes de conceituar a parassubordinação pelo que ela é, faz-se necessário expor 

aquilo que ela não é, mais especificamente, parte do Direito do Trabalho Brasileiro. A 

parassubordinação é uma construção legal e doutrinária do Direito Trabalhista italiano e que 

tem sido objeto de estudos doutrinários no Brasil, sem texto de lei pátria que lhe dê suporte. 

A origem italiana da parassubordinação não deve ser vista necessariamente como um 

óbice à sua utilização no Brasil e sua aceitação em uma eventual reforma legislativa. A 

própria CLT apropriou-se fartamente dos termos da Carta del Lavoro de 1927, conforme 

reconhecido pelo próprio TST. Assim, há uma clara tradição no Direito Trabalhista brasileiro 

de diálogo com seu paralelo italiano, talvez até mesmo uma tradução de instituições. Ao longo 

deste trabalho serão oferecidos dados que permitirão ao leitor formar a sua opinião quanto ao 

quão interessante seria a possível implementação deste instituto no Direito Pátrio. 

Tendo em mente o caráter estrangeiro da parassubordinação, torna-se possível 

conceituá-la. O Direito Trabalhista brasileiro hoje se baseia na dicotomia entre trabalho 

autônomo, que encontra-se regido pelo Direito Civil e o trabalho subordinado, regido pelo 

Direito do Trabalho. Toda forma de trabalho em nosso ordenamento cai em uma dessas duas 

categorias. O que os italianos propõem com a parassubordinação é criar na verdade uma 

tricotomia, formada pela subordinação, a autonomia e a coordenação, sendo esta uma forma 

intermediária entre a autonomia e a subordinação. 

Conforme a doutrina de Otávio Pinto e Silva, a própria etimologia do termo 

“parassubordinação” revela sua posição como um conceito fora da dicotomia subordinação-

autonomia. “A tradução da palavra ‘parassubordinazione’ do italiano para o português é 

literalmente parassubordinação, uma vez que o prefixo par (a) é usado em composição que 

reveste a noção ‘para além de’. No caso, resulta portanto em ‘para além da subordinação’” 

(SILVA: 2004:102). 

A parassubordinação nada mais é do que este trabalho pautado pela coordenação 

entre tomador e prestador de serviços, uma área cinzenta na atual conjuntura dicotômica do 

Direito do Trabalho.  

No capítulo I do presente trabalho foram discutidas as dificuldades do nosso 

ordenamento em conceituar relações de trabalho em que o prestador de serviços depende 
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pouco ou nada de seu tomador para ditar a maneira pela qual o referido serviço será prestado e 

como elas geraram a atual crise da subordinação. A parassubordinação surgiu como um 

instituto que busca remediar esta situação, reconhecendo as limitações do modelo 

subordinação-autonomia. 

Dennis Amanthéa propõe um exemplo para conceituar a parassubordinação, 

explorando o conceito da tricotomia subordinação-parassubordinação-autonomia. 

 

Imagine que há um trabalhador autônomo e o mesmo tenha o know-how de fazer 

determinada obra (para facilitar a visualização, por exemplo, um instrumento 

musical), e que tal artefato seja de interesse de uma empresa, integrando-se o 

componente dentro de sua atividade-fim (a empresa produz instrumentos musicais 

em larga escala). A empresa contrata os serviços do prestador, que permanece como 

autônomo pois pode produzir e vender a outros seus instrumentos. Todavia, tem um 

compromisso de entregar, de maneira contínua, determinado número de bens à 

empresa, que insere o produto dentro de sua atividade precípua (AMANTHÉA: 

2008:43). 

 

Antes de dar continuidade ao exemplo de Amanthéa, a comparação ao instituto da 

subordinação estrutural e à maneira pela qual ele tem sido aplicado pelo TST já deve ter 

surgido na mente do leitor. 

Pelas características contidas no exemplo, não seria difícil enquadrar no judiciário 

nacional esta relação como uma relação de trabalho pela teoria da subordinação estrutural. O 

trabalhador faz parte da estrutura produtiva da empresa e ele possui um compromisso de 

entregar um certo número de instrumentos a ela. Contudo, o reconhecimento do vínculo de 

emprego nesta relação não beneficiaria nenhuma das partes. 

O trabalhador se beneficia de sua autonomia, porquanto pode vender seus 

instrumentos para quem desejar, no ritmo que lhe apraz, contanto que cumpra com a sua meta. 

Já a empresa poupa gastos ao não tê-lo como empregado. Não só isso, mas a empresa pode 

alterar as cotas de produção do trabalhador de acordo com a sazonalidade e a demanda. Numa 

relação de emprego, a empresa encontraria limitações ao reduzir ou aumentar a carga de 

trabalho. Sendo assim, a relação civil entre as partes lhes beneficia mutuamente. Contudo, há 

ainda um vestígio de subordinação na relação entre as partes. 

Se existe subordinação, deve incidir de alguma forma o Direito do Trabalho, pois se 

for possível afastá-lo de relações em que há algum grau de subordinação, frustra-se o seu 

objetivo constitucional de promover a justiça social. Assim sendo, é necessária a incidência do 
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Direito do Trabalho de uma forma que não prejudique os envolvidos em relações semelhantes 

às do exemplo. 

É justamente esta forma de incidência do Direito do Trabalho em situações de pouca 

subordinação o conceito de parassubordinação. Amanthéa a caracteriza da seguinte maneira: 

 

Portanto, a parassubordinação pode ser qualificada como um contrato de 

colaboração coordenada e continuada, em que o prestador de serviços colabora à 

consecução de uma atividade de interesse da empresa, tendo o seu trabalho 

coordenado conjuntamente com o tomador de serviços, numa relação continuada ou 

não-eventual (AMANTHÉA: 2008:43). 

 

Assim sendo, podem ser extraídos como elementos fundamentais da relação de 

trabalho parassubordinado a colaboração, a continuidade e a coordenação, sendo que cada 

qual deles merece a sua análise. 

 

 

4.1.1 CONTINUIDADE 

 

Por continuidade deve-se entender que a prestação de serviços não se cessa após o 

fim de um período específico ou após a conclusão de uma determinada obra. Isto é de suma 

importância, pois separa o trabalho subordinado do trabalho autônomo. 

Nas relações civis de trabalho autônomo, a relação entre as partes acaba com o 

adimplemento da obrigação contratada. Uma relação em que determinada pessoa contrata um 

pedreiro para erguer uma parede termina no momento em que a parede é efetivamente erguida 

e o seu preço pago. Uma relação de trabalho parassubordinado pressupõe que o contrato 

continue a valer para o futuro, ou seja, que o pedreiro ainda tenha de erguer paredes 

indefinidamente. Neste sentido postula Otávio Pinto, 

 

Essa obrigação, assim, está fadada a se extinguir no exato momento de sua execução 

e da consequente satisfação do interesse do contratante. Porém, distinta é a situação 

e m que o trabalhador assume a obrigação de atingir uma série de resultados 

consecutivos, coordenados entre si e relacionados a interesses mais amplos do 

contratante, interesses que não estão limitados aos que derivam de cada prestação 

individualmente considerada. (SILVA: 2002:197). 
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É essa consecução de resultados que difere o trabalho parassubordinado do trabalho 

autônomo, pois, semelhantemente ao contrato tradicional de trabalho, a sua duração é por 

tempo indeterminado, possivelmente por enquanto durar o interesse pelo trabalho na parte 

contratante e o vigor para a sua realização pela parte contratada. 

Remetendo ao exemplo do eletricista mencionado no capítulo 2, ele poderia ser 

entendido como sendo um trabalhador parassubordinado, pois as vistorias por ele realizadas 

eram semanais. Caso ele só tivesse realizado uma única vistoria, não seria possível aplicar ao 

seu contrato a parassubordinação.  

Neste mesmo sentido, se o eletricista tivesse realizado apenas um serviço à empresa, 

ainda que este tenha se arrastado por um longo período de tempo, não seria possível 

considerá-lo um trabalhador parassubordinado, pois, para tanto, exige-se a consecução de 

serviços prestados. 

 

4.1.2 COLABORAÇÃO 

 

O próximo elemento do trabalho parassubordinado é a colaboração, definida nas 

palavras de Otávio Pinto e Silva.  

 

A ideia de colaboração está diretamente vinculada às anteriores quando se fala e m 

trabalho parassubordinado, na medida e m que pressupõe uma ligação funcional 

entre a atividade do prestador dos serviços e aquela do destinatário da prestação 

profissional. A atividade do trabalhador é indispensável para que o tomador possa 

atingir os fins sociais ou econômicos que persegue. Os resultados produtivos da 

atividade do colaborador devem se unir aos da atividade do próprio tomador dos 

serviços, observando para tanto critérios qualitativos, quantitativos e funcionais. 

(SILVA, 2002 p. 198) 

 

Assim, a parassubordinação assemelha-se ao conceito de subordinação estrutural, 

pois ambas analisam o trabalhador como parte da estrutura produtiva da empresa, como parte 

de sua atividade-fim. É justamente esta posição do trabalhador parassubordinado na estrutura 

da empresa que o distingue do trabalhador terceirizado. Hoje, o trabalhador terceirizado é 

apenas aquele que atua em atividade-meio da empresa, tipicamente caracterizada pelos 

serviços de segurança e limpeza. 
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4.1.3 COORDENAÇÃO 

 

O último dos elementos que conceituam a parassubordinação é a coordenação, 

elemento este tão basilar ao instituto que o termo “trabalho coordenado” é utilizado como 

sinônimo para trabalho parassubordinado. 

A grande diferença entre a colaboração e a subordinação clássica está no grau de 

envolvimento que o prestador de serviços tem com a atividade do tomador. Explica-se. No 

trabalho subordinado, o trabalhador fica disponível para realizar quaisquer funções que 

encaixem em seu cargo pelo tempo que for necessário. Isso não ocorre no trabalho 

coordenado. Otávio Pinto e Silva entende que 

 

Exatamente neste ponto é que voltamos então à noção de coordenação, vista por 

Persiani como o principal elemento caracterizador, pois no trabalho “coordenado”, 

diferentemente do que ocorre no trabalho subordinado, a atividade laboral é 

prometida pelo trabalhador tendo em vista um programa que é consensualmente 

definido. O trabalhador não promete a sua atividade pessoal para o desenvolvimento 

de qualquer objetivo pretendido pelo tomador, mas sim coloca os seus serviços à 

disposição somente daquele específico tipo de atividade, que é a necessária para 

atingir os fins previstos no programa contratualmente elaborado. […] Mas o que 

importa ressaltar é justamente a possibilidade da atividade de colaboração do 

trabalhador vir a ser prevista em um contrato de trabalho, tendo em vista o objetivo 

de atingir uma série de resultados. Aí reside, justamente, a importância da 

coordenação, pois permite a diferenciação tanto da subordinalção quanto da 

autonomia. Coordenação, então, surge com o sentido de “ordenar juntos”; significa 

que ambas as partes possuem medidas a propor para alcnçar o objetivo comum 

(SILVA: 2004:105-106). 

 

Sendo assim, diferentemente do trabalhador subordinado, o parassubordinado 

mantém uma relação entre iguais com aquele que o contrata, sendo que o trabalho de um 

molda o do outro e há troca de diretrizes para a realização de um projeto em comum. 

Esta relação difere assim do trabalho autônomo, em que não há praticamente troca de 

diretrizes para a realização do trabalho, sendo que o trabalhador detém todo o conhecimento e 

autonomia para a sua realização, e do trabalho subordinado, pois o trabalhador não espera 

ordens daquele que o contrata, mas sim há uma troca de informações decorrente da 

complementaridade de know-how das partes. Esta conjugação de coordenação, colaboração e 
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continuidade faz com que o trabalho parassubordinado seja também conhecido como o 

trabalho “co-co-co”. 

 

 

4.2 PARASSUBORDINAÇÃO NO DIREITO ITALIANO 

 

4.2.1 HISTÓRIA DO INSTITUTO 

 

Para entender como a parassubordinação seria aplicável ao ordenamento brasileiro, é 

preciso antes entender como ela funciona no país em que ela foi criada, a Itália. 

A Itália possui uma relação muito íntima com o Direito do Trabalho, relação esta que 

influenciou o desenvolvimento da disciplina no Brasil. Convém lembrar que, como já 

discutido, a Carta del Lavoro de 1927 posta em vigor pelo regime fascista de Benito 

Mussolini teve profundas influências sobre a CLT. Após o fim da Segunda Guerra Mundial 

passou por profundas reformas institucionais para adaptar-se ao novo regime democrático. 

Ainda assim, as questões trabalhistas ainda estavam no cerne da nova República Italiana. A 

simples leitura do artigo primeiro da constituição de 1947 exemplifica isso. Diz lei maior que 

“a Itália é uma república democrática, fundada sobre o trabalho. Sua soberania pertence ao 

povo, que a exerce na forma e nos limites desta constituição” (ITÁLIA, 1947).4 

Assim sendo, a nova república italiana reestruturou-se, mas mantendo a tutela dos 

direitos dos trabalhadores como uma de suas prioridades. Curiosamente, a parassubordinação 

veio a adentrar o ordenamento italiano não pela legislação trabalhista, nem mesmo por um 

texto normativo sobre direito material, mas sim pela lei nº 533 de 11 de agosto de 1973, que 

veio a alterar o Codice de Procedura Civile, o Código de Processo Civil italiano. 

O artigo alterado é o 409, encontra-se no livro 2º, que trata da cognição no processo, 

sendo o primeiro do título IV Norme per le Controversie in Materia di Lavoro, que versa 

sobre as normas que regem processos decorrentes das relações de trabalho. No referido artigo 

lê-se: 

 

Art. 409. 

(Controversie individuali di lavoro) 

 

                                                 
4  L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita' appartiene al popolo, che la 

esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (tradução Livre). 



83 

 

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una 

impresa; 

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di 

affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva 

la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di 

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e 

coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o 

prevalentemente attivita' economica; 

5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro 

pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. (ITALIA, 

2013). 

 

O inciso relevante para a presente discussão é o 3º, que em tradução livre para o 

português, seria “os contratos de agência, representação comercial e outras relações de 

colaboração que vão se materializar na prestação de trabalho contínuo, coordenado, 

prevalentemente pessoal, sem caráter subordinado”.  

Este texto normativo é particularmente importante por uma série de razões. A 

primeira delas é a sua localização. O inciso coloca as relações de trabalho parassubordinado 

junto das de trabalho subordinado em termos de tutela judicial. No Brasil, a perfeita tradução 

deste inciso seria determinar a jurisdição da Justiça do Trabalho para dirimir questões 

relativas ao trabalho parassubordinado. 

Esta questão de jurisdição é particularmente interessante. Conforme se verá mais à 

frente, a principal crítica à aceitação da parassubordinação no Brasil é que ela representaria 

uma precarização das relações de trabalho, um prejuízo os trabalhadores. Contudo, os 

trabalhadores parassubordinados ainda estariam debaixo da proteção da Justiça do Trabalho e 

seus princípios protetivos.  

A parassubordinação nada mais seria, em face da igual proteção processual, mas não 

material entre trabalhadores subordinados e parassubordinados, do que um mecanismo para 

aumentar a liberdade contratual das partes para alcançar um pacto mais benéfico para ambas 

baseado na cooperação. 
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4.2.2 REFORMA BIAGI 

 

É impossível tratar da trajetória do instituto da parassubordinação na Itália sem 

mencionar a Reforma Biagi. Tanto sua história quanto seus efeitos jurídicos merecem 

destaque para compreender os desafios que o Brasil pode enfrentar se optar pela reforma 

através da parassubordinação. 

O nome da Reforma Biagi deriva de Marco Biagi, jurista e assessor do Ministro do 

Trabalho durante o governo Berlusconi, que projetou a reforma trabalhista que veio a 

culminar no Decreto Legislativo 276/2003, também conhecida como a Lei Biagi. 

A principal alteração trazida pela Lei Biagi encontra-se no inciso 1 do artigo 61. 

Onde, lemos 

Art. 61. Definizione e campo di applicazione 

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e 

senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di 

procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici 

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto 

deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può 

consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto 

riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e 

indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il 

progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o 

ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

(ITÁLIA, 2003). 

 

Em tradução livre para o português, este texto leria: 

 

Artigo 61. Definição e campo de aplicação 

1. Sem prejuízo da regulação pertinente aos agentes e representantes comerciais, a 

relação de colaboração coordenada e continuativa prevalentemente pessoa e sem 

vínculo de subordinação do qual o artigo 409, número 3) do Código de Processo 

Civil, deve ser lugado a um ou mais projetos específicos determinado pelo tomador 

e desenvolvido autonomamente pelo prestador. O projeto deve ser funcionalmente 

correlato a um determinado resultado final específico e não deve apenas repetir o 

objeto social do tomador, independentemente do tempo necessário para a execução 

do serviço. O projeto não pode envolver a realização de tarefas puramente 
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executivas ou repetitivas, que podem ser identificados por acordos coletivos 

firmados pelos sindicatos relativamente representados a nível nacional. 

 

Assim, o trabalho que antes era caracterizado pelos três critérios de coordenação, 

colaboração e continuidade passa a ter mais um elemento basilar: o trabalho a projeto. 

Dennis Velloso Amanthéa descreve o trabalho a projeto, “em termos práticos, as 

partes têm o animus de estabelecer um contrato de trabalho, cujo objeto trata-se de uma 

atividade a qual pode ter representado o seu resultado final no futuro” (AMANTHÉA: 

2008:77). 

Esta reforma no conceito de parassubordinação ocorre de forma que seja evitada a 

fraude trabalhista. Da mesma maneira que hoje ocorre frequentemente a “pejotização”, na 

qual trabalhadores são contratados como empresas unipessoais prestadoras de serviços, a fim 

de tornar autônomo o trabalho que é inerentemente subordinado, é possível que trabalhadores 

que deveriam ser contratados como empregados o sejam como parassubordinados.  

Ao limitar o trabalho parassubordinado apenas para casos em que há um projeto 

claro, trabalhadores que ficam à disposição de seus tomadores de serviços não são mais 

incluídos entre os parassubordinados, seu devido status como empregados mais facilmente 

reconhecido. 

Em termos práticos, pode-se dar o exemplo de um advogado contratado para prestar 

um serviço de consultoria como uma forma de trabalho a projeto. Há um prazo final 

determinado, um objetivo claro e há coordenação. Contudo, é preciso avaliar se a consultoria 

presta-se a otimizar a atividade-fim da empresa ou não. 

Caso o advogado esteja consultando uma incorporadora sobre questões regulatórias 

pertinentes à aquisição de um terreno, isso faz parte da atividade-fim da empresa, que é a 

incorporação de imóveis, existindo assim a colaboração. 

Tradicionalmente, esta atividade seria exercida por um in house counsel, de forma 

que o advogado externo, pelo simples princípio da isonomia perante o judiciário, 

considerando que ambos executam a mesma função para a mesma pessoa, merecem o mesmo 

tratamento em juízo. A exteriorização de serviços advocatícios para autônomos acaba 

enfraquecendo a posição dos prestadores de serviços perante seus pares empregados, pois 

estes podem dirimir seus conflitos em uma corte regida por princípios protetivos que não são 

aplicados na Justiça comum.  
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Levando em conta que o fator decisivo do lado dos tomadores de serviços para a 

escolha entre a contratação de um autônomo e um subordinado são justamente os altos custos 

decorrentes do Direito Material do Trabalho e as limitações negociais dele decorrentes, a 

parassubordinação oferece uma solução em que se mantém a liberdade das partes para 

negociar termos favoráveis para ambos e evita a acima mencionada injustiça processual 

contra aqueles que atualmente são considerados como autônomos diante dos subordinados. 

Caso o mesmo advogado seja contratado pela mesma incorporadora para representá-

la judicialmente em um processo contra a Administração Pública por questões decorrentes da 

compra do imóvel mencionado anteriormente, considerando que o contrato de prestação de 

serviços parassubordinados previa apenas a realização do projeto de consultoria, ainda que 

constitua uma forma de trabalho a projeto, não é trabalho parassubordinado. Neste caso 

inexiste a colaboração, tendo em vista que não é a atividade-fim da incorporadora litigar 

judicialmente, de forma que não pode ser este trabalho considerado parassubordinado. 

Em relação aos demais aspectos da Lei Biagi, ela ainda regula diversos aspectos do 

trabalho parassubordinado, sendo válida a menção ao artigo 66, que trata do que deve 

acontecer em caso de gravidez, doença ou acidente do trabalhador parassubordinado. 

Contudo, o mais importante dos artigos acerca dos direitos materiais dos trabalhadores 

parassubordinados é o 68, que trata da renúncia e transação de direitos. Lê-se, no italiano 

original: 

 

Art. 68. Rinunzie e transazioni  

 

1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i 

diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di 

rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di 

cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile (ITÁLIA, 

2003) 

 

Em tradução livre para o português o artigo leria: 

 

Art. 68. Renúncias e Transações. 

1. Na renovação de contratos a projeto nos termos do artigo 6, parágrafo 1º, os 

direitos decorrentes de uma relação de trabalho já em vigor pode ser objeto de 

renúncia ou transação entre as partes no momento de certificação do contrato de 

trabalho de acordo com os termos do artigo 2113 Título VIII do Código Civil.  
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Este artigo reforça a ideia de que a parassubordinação existe para dar liberdade 

contratual às partes nas relações de trabalho, liberdade esta decorrente de uma menor 

disparidade de poder e subordinação. Muito se discute sobre a primazia do negociado sobre a 

legislação, mas isso nas relações de trabalho subordinado. Nas de trabalho parassubordinado, 

esta discussão já se encontra superada pelo mencionado artigo. 

Finalmente, ao se tratar da Reforma Biagi e considerar a sua aplicação no Brasil, é 

preciso entender o que aconteceu com seu idealizador, Marco Biagi. De acordo com a 

publicação norte-americana Forbes (DUKCEVICH, 2002), Marco Biagi foi baleado na frente 

de sua casa em Bolonha, na porta da qual foi encontrado desenhado o símbolo das Brigadas 

Vermelhas, grupo ligado à esquerda radical italiana. 

Reformas como a introdução e regulamentação da parassubordinação no 

ordenamento trabalhista italiano, muito similar ao existente no Brasil, encontraram duros 

obstáculos e, que no caso de Marco Biagi, terminaram até mesmo em violência. 

A próxima parte deste trabalho consiste em análise dos precedentes acerca do tema 

de parassubordinação na mais alta corte da Justiça especializada do Trabalho no Brasil, o TST 

e entender como ele vê a teoria e quão grandes seriam os obstáculos à sua implementação em 

nosso ordenamento e aceitação pelo Judiciário. 

 

 

4.3 ESTUDOS EMPÍRICOS DE PARASSUBORDINAÇÃO NO TST 

 

O presente estudo foi realizado conforme metodologia detalhada no Apêndice A, 

sendo que as informações obtidas por meio dele encontram-se no Apêndice C. Conforme 

detalhado no Apêndice A, as pesquisas foram realizadas ao digitar o termo 

“parassubordinação” no campo “Ementas” do serviço de busca de jurisprudência do site do 

TST.  

No total, foram encontrados 28 acórdãos em que o tema de parassubordinação foi 

mencionado, proferidos entre 2011 e meados de 2016, distribuídos conforme o gráfico 13. 

É importante destacar que é possível que até o final do ano de 2016 mais acórdãos 

sejam proferidos em que o termo parassubordinação seja mencionado, mas o período de 

pesquisa do presente trabalho vai até o mês de setembro de 2016, de forma que tais acórdãos 

não serão contemplados pela pesquisa em pauta. 
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Gráfico 13 – Número de processos por ano 

 

O primeiro elemento que deve ser levado em consideração em termos de análise de 

decisões jurisprudenciais é quem profere os acórdãos. Conforme o gráfico 13, abaixo, há uma 

clara prevalência da 3ª Turma enquanto julgadora de processos em que o tema da 

parassubordinação é abordado. 

Conforme os dados constantes no Apêndice C traduzidos no gráfico 14, a 3ª Turma 

do TST foi responsável por 86% dos acórdãos que tratam da parassubordinação em sua 

ementa, o que do total de 28 casos representa 24 acórdãos. A 2ª, 4ª, 6ª e 7ª Turmas proferiram 

um acórdão cada uma5. 

Estes números revelam uma desproporção imensa no julgamento do tema da 

parassubordinação no Brasil, pois, levando em conta que cada turma possui três ministros 

julgadores, estes três juristas podem impactar desproporcionalmente a posição do Tribunal e 

até mesmo do Judiciário Trabalhista sobre o tema. 

 

                                                 
5  Devido ao arredondamento realizado pelo software em que a imagem foi gerada, em que os valores não 

podem ter casas decismais, os valores das decisões da 2ª, 4ª, 6ª e 7ª Turmas aparecem diferentes, mas cada uma 

delas representa o valor de 3,57% do total de acórdãos. 
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Gráfico 14 – Turmas 

 

Essa discrepância se mostra ainda maior quando se considera quem foram os 

relatores dos acórdãos analisados. Dos 28 acórdãos, 25 foram relatados pelo Ministro 

Maurício Godinho Delgado6, que, como já discutido no capítulo 3, criou a teoria da 

subordinação estrutural enquanto solução para a crise na subordinação. 

Conforme o gráfico 14, percebe-se que não só o grosso das decisões do TST em que 

é abordado o tema da parassubordinação acabam sendo proferidas pela 3ª Turma, mas elas 

também o são pelo mesmo ministro. 

Não só há a representação desproporcional do entendimento de uma turma julgadora 

na jurisprudência brasileira sobre parassubordinação, mas existe uma sobrerrepresentação do 

pensamento doutrinário de um indivíduo. A jurisprudência da mais importante corte 

trabalhista do Brasil foi, em larga medida, representação da opinião de apenas uma pessoa.  

 

 

 

 

 

                                                 
6  Todas as 24 decisões da 3ª Turma sobre parassubordinação foram relatadas pelo Ministro Maurício 

Godinho Delgado, que também relatou uma decisão da 6ª Turma, a do processo AIRR 0528100-

67.2006.5.02.0081. 
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Gráfico 15 – Relator 

 

Já foram discutidos no capítulo 3 do presente trabalho os posicionamentos do 

Ministro Godinho Delgado a respeito da função teleológica da Justiça do Trabalho e como a 

sua doutrina e, principalmente, o instituto da subordinação estrutural foram moldados 

enquanto mecanismos para se alcançar esta função de proteção dos trabalhadores através da 

extensão do Direito do Trabalho em sua forma atual para relações que ele ainda não abrange. 

Conforme discutido ao longo do presente trabalho, não só esta não é uma solução 

para os problemas enfrentados pelo Direito do Trabalho no Brasil, mas elas tendem a limitar a 

capacidade de agir dos trabalhadores e tomadores de serviços.  

A lógica por trás dos posicionamentos do Ministro Godinho Delgado é que ao 

conferir mais liberdade contratual às partes para regularem as suas relações de trabalho, a 

parte hipersuficiente vai usar de sua posição contratual superior para obter vantagens 

indevidas da parte hipossuficiente. Ao analisar o teor das ementas proferidas, percebe-se que 

esta lógica acabou fluindo para os acórdãos. 

Conforme o gráfico 16, 93% das ementas analisadas se enquadram ou como Tipo 1 

ou como Tipo 2, um total de 26 dentre 28. 

Esta informação por si só não diz nada se não forem explicadas as classificações de 

ementas e o que enquadra cada uma delas entre os Tipos 1, 2, 3 ou 4. 
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Gráfico 16 – Tipos de ementas 

 

As ementas de cada tipo são em geral muito semelhantes entre si, algumas vezes a 

ponto serem cópias ipsis literis umas das outras. Por este motivo foi possível separar 28 

ementas em 4 categorias em larga medida homogêneas. Não seria exagero supor que esta 

homogeneidade em decisões judiciais seja decorrente do efetivo monopólio do poder 

decisório por apenas uma Turma e de um Ministro relator. 

 

 

4.3.1 EMENTAS TIPO 1 

 

As ementas de Tipo 1 possuem em seu caput a seguinte argumentação: existe na 

relação de trabalho analisada elementos que caracterizam a subordinação objetiva e estrutural 

e, portanto, devem ser afastados os conceitos de parassubordinação e informalidade. 

Um exemplo disso é o caput do acórdão do processo nº 1 do Apêndice C, o AIRR 

0001074-72.2013.5.02.0028. Onde se lê. 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. CONTRATO DE FRANQUIA – 

FRAUDE – VÍNCULO DE EMPREGO. DADOS FÁTICOS CONSTANTES DO 

ACÓRDÃO REGIONAL DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 

EMPREGO. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA SUBORDINAÇÃO 

OBJETIVA E SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. CORRETOR DE SEGUROS. 

AFASTAMENTO DAS NOÇÕES DE PARASSUBORDINAÇÃO E DE 

INFORMALIDADE. – SÚMULA 126/TST. 
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É de suma importância entender quais são os elementos subjacentes desta decisão. 

Em primeiro lugar, a existência de subordinação estrutural não é incompatível com a 

existência de subordinação objetiva. Não só isso, mas o tema da parassubordinação é apenas 

tangente à decisão, não sendo assim seu foco. Assim, pelo menos 25% dos acórdãos da mais 

alta corte trabalhista do Brasil em que há menção à parassubordinação a tratam como um 

elemento secundário da decisão, não seu tema mais relevante. 

Outro elemento que é muito importante para se compreender a lógica por trás destas 

decisões é a associação do conceito de parassubordinação à informalidade. Nestas decisões, 

os dois conceitos são apresentados juntos e sem nenhuma distinção, de forma que o relator da 

ementa considera a parassubordinação ou uma forma de informalidade ou um mal tão grande 

quanto. 

Não só isso, mas uma análise mais detalhada da tabela constante no Apêndice C 

revela que todas as decisões do Tipo 1 são desfavoráveis ao conceito de parassubordinação, 

dando preferência aos elementos de subordinação estrutural e objetiva e que todas os acórdãos 

que possuem ementas desse tipo foram relatados pelo Ministro Maurício Godinho Delgado. 

 

 

4.3.2 EMENTAS TIPO 2 

 

As ementas de Tipo 2 não se diferenciam muito daquelas de Tipo 1. Elas poderiam 

ser agrupadas em apenas um tipo, mas decidiu-se que justamente a similitude entre os dois 

tipos de ementas.  

As ementas Tipo 2 chegam às mesmas conclusões que as ementas de Tipo 1, ou seja, 

de que no caso em análise estão presentes os elementos de subordinação estrutural e objetiva, 

de forma que devem ser afastadas noções de parassubordinação e informalidade. Contudo, as 

Tipo 2 começam todas com a argumentação de que o Direito do Trabalho é, segundo a 

Constituição de 1988, um ramo do Direito cuja função é a justiça social e a integração 

econômica da população, assim como a valorização do trabalho, de forma que devem ser 

afastadas noções que venham a frustrar estes objetivos constitucionais, como a 

parassubordinação e a informalidade. 

Lê-se o conteúdo de uma ementa Tipo 2, como a do Recurso de Revista do processo 

nº 0002326-18.2010.5.12.0035, linha 7 do Apêndice C. 
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RECURSO DE REVISTA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. 2. DADOS FÁTICOS CONSTANTES NO ACÓRDÃO 

REGIONAL DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. 

PRESENÇA DA SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E SUBORDINAÇÃO 

ESTRUTURAL. O Direito do Trabalho, classicamente e em sua matriz 

constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, 

concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7º, 

CF). Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), 

erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º, IV, CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e 

especialmente do emprego (art. 1º, IV, art. 170, caput e VIII, CF) e veículo mais 

pronunciado de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e 

justiça às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito 

do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como a 

parassubordinação e a informalidade. Registre-se que a subordinação enfatizada pela 

CLT (arts. 2º e 3º) não se circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com 

profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. Pode a 

subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização, pelo trabalhador, dos 

objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, 

harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do empreendimento 

que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da subordinação 

(subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse elemento fático 

jurídico da relação de emprego. No caso concreto, diante dos elementos fáticos 

expressamente delineados no acórdão regional, que evidenciam os requisitos 

previstos no art. 3º da CLT, depreende-se que restou configurado o vínculo 

empregatício. Recurso de revista conhecido e provido. 

Alguns elementos desta ementa merecem destaque. O primeiro deles é que o Direito 

do Trabalho, na visão do juízo, possui uma função teleológica, aqui colocada como “inclusão 

social e econômica, concretização de direitos sociais e individuais fundamentais do ser 

humano”. Atribui-se também ao Direito do Trabalho a função de “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”.  

Com base nestes pressupostos do juízo, pode-se inferir que quando este coloca que o 

Direito do Trabalho não absorve o conceito da parassubordinação, ela é nada mais do que um 

instrumento de manutenção e agravamento de mazelas como a exclusão econômica e a 

injustiça social sistemática. Assim, o juízo entende que há uma clara incompatibilidade entre o 

ordenamento constitucional de 1988 e o conceito de parassubordinação como um todo. 

Como já discutido ao longo do presente capítulo, a parassubordinação é um 

mecanismo para permitir às partes maior liberdade contratual sem abrir mão das vantagens 

processuais inerentes à Justiça do Trabalho. Assim sendo, é forçoso argumentar que ela frustra 

com o combate às injustiças sociais, conforme consta nas decisões analisadas.  

Ao contrário, a parassubordinação representa uma maneira de ambas as partes se 

beneficiarem por meio de cláusulas contratuais mais benéficas para a sua realidade do que os 

termos contidos na CLT, justamente porque os trabalhadores parassubordinados possuem um 

grau de hipossuficiência menor do que dos trabalhadores subordinados. 
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Desta feita, faz sentido considerar o Direito do Trabalho enquanto o ramo do Direito 

da inclusão social dos trabalhadores subordinados, pois a sua hipossuficiência pode ser ao 

mesmo tempo efeito de sua exclusão econômica e fator agravante. Contudo, conforme já 

discutido, os trabalhadores parassubordinados partem de uma posição avantajada em relação 

aos subordinados, tendo em vista que seu trabalho é muitas vezes intelectual altamente 

especializado e prestado para diversos tomadores de serviços.  

Assim, um trabalhador verdadeiramente parassubordinado não necessita de 

integração socioeconômica por já se encontrar integrado. Usou-se ao longo do presente 

trabalho o exemplo do advogado como possível trabalhador parassubordinado. É irreal 

assumir que um trabalhador tão especializado como o advogado deva ser considerado 

excluído da ordem econômica vigente. Sendo assim, não há necessariamente 

incompatibilidade entre os princípios e o texto constitucional e a parassubordinação, como as 

ementas Tipo 2 inferem. 

Um elemento interessante das ementas Tipo 2 é a distribuição dos relatores, 

conforme o gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Relatores ementas Tipo 2 

 

Conforme é possível perceber, há clara prevalência do Ministro Maurício Godinho 

Delgado entre os relatores de ementas do Tipo 2. Das 19 ementas estudadas, 18 foram 

relatadas por ele. A única que não o foi é a do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 

0001367-38.2011.5.01.0061, julgado em 19 de novembro de 2014 pela 2ª Turma e relatada 
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por Cláudio Armando Couce, constante na linha 13 do Apêndice C. Um elemento importante 

é que o relator deste acórdão é um desembargador convidado pelo tribunal para julgar.  

Eis o inteiro teor da ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. INTERPOSIÇÃO ILEGAL DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADES DO 

TRABALHADOR RELACIONADAS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE 

SERVIÇOS. FRAUDE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO EM 

CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 331, I, DO C. TST. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 333, DESTA CORTE SUPERIOR. DESPROVIMENTO DO APELO. O 

Direito do Trabalho, classicamente, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, 

concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (artigo 7º, da 

CRFB), cujo matiz foi enfatizado pela Constituição Federal de 1988, que tem como um dos 

seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I), erradicação 

da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais (artigo 3º, IV, da CRFB). 

Diante de tais objetivos constitucionais, o Direito do Trabalho, inclusive em face do teor do 

artigo 9º, da CLT, não tolera fórmulas de precarização do trabalho, tais como a 

parassubordinação. Registre-se que a subordinação prevista pela CLT (artigos 2º e 3º, da 

CLT), não deve circunscrever-se à dimensão tradicional e subjetiva, caracterizada pelas 

ordens do empregador ao obreiro. Pode ser a subordinação do tipo objetivo, em face da 

realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa, ou então estrutural, 

harmonizando-se o trabalhador à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe 

capta os serviços. Presentes quaisquer um dos tipos de subordinação –subjetiva ou clássica, 

objetiva ou estrutural – resta caracterizado o elemento fático-jurídico da relação de emprego. 

Se a prova oral confirma que a recorrente trabalhava com os cartões Bradesco, mantendo 

contato com os clientes para atendimento de produtos e serviços oferecidos pela instituição 

bancária, conclui-se que, embora contratada pela primeira reclamada, era nítida a 

subordinação estrutural da Reclamante, também denominada “reticular” ou “integrativa”, o 

que inseria a autora no círculo reitor, na dinâmica empresarial do banco, independente de 

receber suas ordens diretamente, cumprindo, indubitavelmente, sua dinâmica de organização e 

funcionamento. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando a decisão proferida 

está em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST, cristalizada na 

Súmula 331, I, desta Corte Superior Trabalhista. Incidência da Súmula 333, TST e do artigo 

896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento desprovido. 
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O que salta aos olhos nesta decisão é sua semelhança à outra ementa de mesmo tipo 

mencionada no presente trabalho, semelhança tal que chega à cópia ipsis literis do seu 

conteúdo. Assim sendo, há uma tendência à uniformização do conteúdo das ementas sobre o 

tema de parassubordinação, pois até mesmo quando o tema é julgado por pessoas de fora do 

TST e em turmas que não a 3ª, o conteúdo ainda assim continua exatamente igual ao que é 

produzido lá pelo Ministro Maurício Godinho Delgado. 

Restam ainda para ser analisadas as ementas Tipo 3 e Tipo 4, ambas com apenas um 

acórdão cada. Sendo assim, não é possível extrair delas uma tendência estatística do TST, mas 

merecem ser estudadas para se compreender o conjunto completo das decisões da corte sobre 

o tema. 

 

 

4.3.3 EMENTA TIPO 3 

 

A ementa Tipo 3 encontra-se no acórdão dos Embargos de Declaração do Recurso de 

Revista 0000790-94.2011.5.07.0028, julgados no dia 09/12/2015 e constante na linha 6 do 

Apêndice C. Lê-se. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. 

PARASSUBORDINAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Embargos de declaração providos 

tão somente para completar a prestação jurisdicional, nos termos da fundamentação, sem 

conferir efeito modificativo ao julgado. Embargos declaratórios providos apenas para prestar 

esclarecimentos. 

O conteúdo em si da ementa não trata da parassubordinação de maneira extensiva 

como os demais, mas a leitura do inteiro teor da decisão esclarece o ocorrido. Os Embargos de 

Declaração foram interpostos para apontar alegada omissão dos julgadores em tratar dos 

argumentos referentes à existência de parassubordinação na relação de trabalho sob análise. O 

Tribunal acabou acolhendo os embargos apenas para esclarecer que o instituto da 

parassubordinação não está positivado no Brasil. 

Não só o relator, o Ministro Douglas Alencar Rodrigues, esclarece que a 

parassubordinação não faz parte do ordenamento brasileiro, mas também usa como base para 

esta afirmação o conteúdo das ementas Tipo 2, associando-as necessariamente ao Ministro 

Godinho Delgado, conforme demonstrado no trecho abaixo: 
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Com bem discorre o Ministro Maurício Godinho Delgado, “o Direito do Trabalho, 

classicamente em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão 

social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do 

ser humano”. Prossegue dizendo “volta-se a construir uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I, CF), erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, IV, CF). Instrumento maior de valorização 

do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, IV, art. 170, caput e VIII, CF) e 

veículo mais pronunciado de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, 

igualdade e justiça às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), 

o Direito do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como 

a parassubordinação e a informalidade. In casu, o Tribunal Regional registrou que, 

em que pese reconhecer a validade da doutrina da parassubordinação, ainda não se 

aplica o referido instituto às relações firmadas no direto brasileiro. 

 

Resta claro que as ementas Tipo 2 são fruto do pensamento do Ministro Delgado e 

que isto é reconhecido até mesmo pelos demais ministros do TST. A importância deste 

ministro é sentida, direta ou indiretamente em 27 dos 28 acórdãos sobre o tema da 

parassubordinação que o TST publicou no período de 2011 a meados de 2016. 

 

4.3.4 EMENTAS TIPO 4 

 

Finalmente, resta a análise da ementa Tipo 4, presente no Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista nº 0394500-42.2009.5.09.0018, relatado pelo Ministro Vieira de Mello 

Filho em 18 de dezembro de 2012 e constante na linha 23 do Apêndice C. 

Eis o inteiro conteúdo da referida ementa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - AVON - EXECUTIVA DE 

VENDAS – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – SUBORDINAÇÃO – REEXAME 

CONCEITUAL – PONDERAÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DA LIVRE 

INICIATIVA – ESSENCIALIDADE NA IDENTIDADE DO TRABALHADOR – 

ANÁLISE CRITERIOSA DO JULGADOR. O conceito de subordinação tem 

recebido tratamento especial pela doutrina, na qual se destaca a necessidade de seu 

reexame, a fim de amparar, nas palavras de Otavio Pinto e Silva, “a diversificação 

das relações jurídicas entre os sujeitos que prestam serviços (trabalhadores) e os que 

deles necessitam para o desenvolvimento de seus negócios (empresários)”, 

impondo-se, desta via a “ampliação dos vínculos de atributividade entre capital e 

trabalho”. Nessa evolução quanto à abordagem do conceito de subordinação, parte-

se do conceito de “subordinação clássico”; trata-se, com brevidade, a defesa de 

Otávio Pinto e Silva do conceito de “parassubordinação”; passa-se à ampliação 

conceitual proposta pelo Ministro Maurício Godinho Delgado para análise da 

terceirização, “subordinação estrutural”; e, por fim, destacando a proposta de 

expansão do direito de trabalho, é examinada a proposta de Lorena Vasconcelos 

Porto de “subordinação integrativa”. Essa evolução conceitual serve para destacar a 

necessidade de análise do preenchimento dos elementos definidores do vínculo 

empregatício, com olhar sensível à realidade atual, com as bases legais 
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estabelecidas, mas com a interpretação orientada pelos princípios que justificam e 

fundamentam o direito do trabalho. Por outro lado, não se pode desconsiderar o 

princípio da livre iniciativa, que, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, é 

fundamento da ordem econômica. Nesse sentido, com base em elementos dos autos 

e nas regras de experiência, reconheço que a reclamada, AVON, destaca-se por se 

dedicar a um segmento de clientes brasileiros que por muito fora negligenciado 

pelas empresas brasileiras, as mulheres, sobretudo, aquelas com menor poder 

aquisitivo. A estratégia de marketing empresarial adotada pela AVON, na qual 

desenvolveu, com qualidade, produtos especialmente para o fenótipo das mulheres 

brasileiras, preços acessíveis ao público destinado e, para tanto, tendo em vista a 

rede de distribuição, permitiu a complementação de renda de grande quantidade de 

trabalhadoras brasileiras: empregadas domésticas, manicures, cabeleireiras, 

secretárias, donas de casa, entre muitas outras, não merece ser desencorajada. Dessa 

via, também, a adoção de critérios para decisão judicial sem atenção a um juízo de 

ponderação pode inviabilizar todo o modelo de negócio desenvolvido pela 

reclamada e tornar imperiosa a necessidade de revisão do negócio pela oclusão da 

rede de vendedoras articulada. Entretanto, não parece razoável que empresas, que 

atendem o varejo, tenham um imenso contingente de vendedores, os quais compõem 

uma desmesurável força de vendas em relação aos concorrentes, tenham um número 

mínimo de empregados, aos quais ficam restritos os “privilégios” dos direitos 

trabalhistas. Com essas ponderações, destaco que, além de se apoiar na nova 

doutrina, em que os arts. 2º e 3º da CLT têm recebido interpretação fundada na 

efetividade ao direito fundamental ao trabalho digno, o reconhecimento do vínculo 

empregatício, em situações limítrofes, como a discutida nos autos, deve abordar a 

questão da “identidade” do trabalhador como elemento determinante da relação 

empregatícia. Max Weber, no clássico estudo sociológico “A Ética Protestante e o 

‘Espírito’ do Capitalismo”, já destacava o papel central do trabalho como elemento a 

fornecer a identidade do indivíduo na modernidade. Por tudo isso, defendo que cabe 

ao Julgador o papel fundamental de buscar depreender das provas se aquele trabalho 

desenvolvido, a princípio de forma autônoma, passou, em determinado ponto da 

relação entre as partes, a representar um papel mais significativo na vida do 

trabalhador, essencial do ponto de vista de sua identidade. No caso dos autos, foi 

registrado pela Corte a quo que a reclamante fora contratada como revendedora 

AVON e, posteriormente, elevada à condição de “Executiva de Vendas”, na qual 

passou a ser responsável pela arregimentação, treinamento e gerenciamento do 

desempenho das revendedoras que indicava, inclusive recebendo cobranças pela 

quantidade de vendas que essas vendedoras realizavam. Nessa perspectiva, a 

intensidade dos trabalhos realizados desempenhou papel significativo para 

trabalhadora, sendo certo, ainda, que o vigor dos questionamentos por produtividade 

levou, inclusive, à formulação de pretensão de indenização por assédio moral, a qual 

ainda que julgada improcedente revela a centralidade daquela relação na identidade 

da reclamante. Assim, os elementos destacados pela Corte regional indicam que, 

efetivamente, houve o correto enquadramento jurídico da questão, esbarrando-se 

qualquer conclusão de forma diversa na incidência objetiva da Súmula nº 126 desta 

Corte. Agravo de instrumento desprovido. 

O primeiro elemento que destaca esta ementa das demais estudadas é o seu tamanho, 

sendo esta maior do que todas as outras. Este tamanho desproporcionalmente maior que as 

demais se deve à análise do conceito de subordinação como um todo na doutrina e no 

ordenamento brasileiro, sendo que o relator Ministro Vieira de Mello Filho passa pelos 

mesmos questionamentos acerca da crise da subordinação que o presente trabalho em seu 

capítulo 1 antes de passar à subsunção da norma no caso concreto. 

No caso concreto, o Ministro tem de avaliar se revendedora de produtos Avon, 

ocupação esta de mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, segundo a revista Pequenas 
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Empresas, Grandes Negócios (2014). Assim, os efeitos que uma sentença que venha a 

reconhecer a relação de emprego para este modelo contratual possui o potencial de afetar 

profundamente o mercado de trabalho. 

Esta é uma relação especialmente difícil de ser enquadrada dentro ou fora da tutela 

do justrabalhismo, pois estão presentes diversos elementos característicos de contratos civis e 

também de contratos de trabalho, conforme argumentado ao longo do acórdão. Diante desta 

ambiguidade, o julgador chega às mesmas conclusões que o presente trabalho em seu capítulo 

1º, de que a definição tradicional de subordinação encontra-se insuficiente para caracterizar 

adequadamente as relações modernas de prestação de serviços. 

O julgador passa a analisar o cabimento da parassubordinação, da subordinação 

estrutural e de mais uma, chamada integrativa, enquanto soluções para a crise da 

subordinação. O ministro não se coloca a favor de nenhuma delas em específico, entendendo 

que as três se propõem a solucionar um grave problema e que não devem ser utilizadas de 

forma a inibir a livre iniciativa, problema este que caracteriza o conceito de subordinação 

objetiva, segundo o julgador. 

Ao final de sua argumentação o Ministro Vieira de Mello Filho aponta que para 

reformar a decisão do Tribunal Regional seria necessário o reexame dos fatos, o que feriria a 

Súmula 126 do TST, na qual lê-se: Súmula nº 126 do TST. RECURSO. CABIMENTO 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Incabível o recurso de revista ou de 

embargos (arts. 896 e 894, “b”, da CLT) para reexame de fatos e provas. 

Esta decisão, sendo de 2012 e, portanto, anterior a pelo menos 22 das outras decisões 

analisadas demonstra que a problemática enfrentada pelo presente trabalho foi percebida pelo 

TST e, a julgar pelo conteúdo das demais ementas, o Tribunal tem se posicionado de maneira 

claramente contrária ao conceito da parassubordinação, dando-se preferência à subordinação 

estrutural. 

Esta conclusão é comprovada pelo gráfico 18, na qual resta claro que mais de 90% 

dos acórdãos do TST em que o conceito da parassubordinação é citado na ementa o é de 

maneira desfavorável. 
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Gráfico 18 – Favorável à parassubordinação 

 

Ainda assim, conforme discutido, é temerário dizer que a posição do Tribunal como 

um todo é oposta à parassubordinação, tendo em vista o peso que a posição de apenas um 

ministro tem sobre a jurisprudência a respeito do tema, mas, em face apenas das decisões 

estudadas, pode-se dizer que há claramente resistência por parte do TST ao conceito da 

parassubordinação. 

 

 

4.3.5 PROFISSÃO E ESPECIALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

Um último elemento acerca das decisões estudadas merece ser levantado. Ao longo 

do presente trabalho foi argumentado que uma das causas da crise da subordinação foi a 

especialização dos trabalhadores, fator este comum entre os trabalhadores parassubordinados. 

Cabe agora aferir se os autores dos processos estudados no presente capítulo eram de 

fato especializados. Para isto, analisar-se-á o gráfico 19, elaborado com todas as profissões 

dos autores das reclamações trabalhistas que vieram a ser estudadas. 
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Gráfico 19 – Profissão do autor 

 

O primeiro elemento da tabela que deve ser destacado é a variedade de profissões 

aferida na pesquisa. 28 acórdãos resultaram em 19 profissões diferentes. Não só isso, mas as 

profissões são profundamente distintas entre si, como evidenciado pela presença tanto de um 

editor-chefe de revista e um borracheiro no mesmo conjunto. 

Em face desta diversidade de profissões, faz-se necessário separá-las em dois grupos. 

O Grupo 1 será formado pelas profissões altamente especializadas, nominalmente bancários, 

consultores técnicos, dentistas, editores chefes de revista, engenheiros, fisioterapeuta, gerentes 

de corretora de imóveis, médicos veterinários, músicos e professores. O Grupo 2 será formado 

pelos demais. 

Ao separar os dois grupos, resulta-se em 14 trabalhadores especializados e 14 não 

especializados, conforme demonstrado pelo gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Especialização técnica dos autores por grupo 

 

Com base nesta tabela podemos perceber que há um número relativamente alto de 

trabalhadores não especializados que vêm o argumento da parassubordinação ser levantado ao 

longo de seus processos.  

Como a parassubordinação baseia-se em uma relação em que as partes são mais 

equânimes do que nas de trabalho subordinado, pode-se entender como acertada a posição do 

Tribunal ao não reconhecer nos casos em que os trabalhadores são pouco especializados, 

possuindo assim pouca formação acadêmica e provavelmente necessitando da integração 

social e econômica que o Ministro Godinho Delgado vê como função do Direito do Trabalho. 

Ainda que existam bons argumentos para a implantação da parassubordinação no 

ordenamento brasileiro, seja por lei, por construção doutrinária ou jurisprudencial, ela deve 

ser feita apenas para trabalhadores em que a maior liberdade contratual não resulte em uma 

precarização de sua situação, mas sim apenas para aqueles que se beneficiariam desta 

liberdade. 

Em suma, pode-se depreender da análise empírica da jurisprudência do TST acerca 

da parassubordinação uma profunda resistência à sua implantação. Uma parte disso pode ter 

sido a tentativa das partes litigantes em considerar trabalhadores cujas categorias profissionais 

dificilmente poderiam ser caracterizadas como formas de trabalho parassubordinado como tal. 

Contudo, o fator decisivo para a rejeição da parassubordinação na mais importante 

corte trabalhista do Brasil é a pessoa do Ministro Maurício Godinho Delgado. Responsável 
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por julgar mais de 90% de todas as ações sobre o tema no TST, o seu posicionamento está 

desproporcionalmente representado na jurisprudência. 

Conforme visto e discutido no Capítulo 3 do presente trabalho, o Ministro Godinho 

Delgado possui um forte posicionamento ideológico, que não necessariamente reflete aquela 

da totalidade do Tribunal. Caso, por exemplo, os acórdãos sobre o tema passassem a ser 

relatados pelo atual presidente do Tribunal, o Ministro Ives Gandra Martins Filho na 7ª, os 

seus resultados seriam radicalmente diferentes. 

Desta forma, é possível concluir que no presente a jurisprudência do TST sobre a 

parassubordinação é claramente desfavorável a ela, porém é possível que esta situação seja 

revertida. 

Um fato que permite concluir pela possibilidade de reversão da jurisprudência do 

TST tem sido a atividade de outro dos três poderes, o Legislativo. 

No dia 27 de outubro de 2016, foi sancionada a Lei 13.352, também conhecida como 

a Lei do Salão Parceiro. Esta lei, que altera a redação da 12.592/12, permite que salões de 

beleza celebrem contratos de parceria com profissionais que exerçam as atividades de 

cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. O contrato de 

parceria consiste no salão fornecer a infraestrutura para que o profissional possa prestar seus 

serviços, em troca de parte de seus rendimentos. Tradicionalmente esta relação, ainda que 

ausente a subordinação em seu grau tradicional, é considerada como sendo uma de emprego. 

Contudo, o §11º desta lei altera radicalmente isso. Leia-se, “[…] § 11. O profissional-parceiro 

não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão-parceiro enquanto perdurar a 

relação de parceria tratada nesta Lei” (BRASIL, 2016). 

Não só isso, mas a terminologia utilizada pela lei é a de parceria entre as partes, 

palavra esta de carga semântica muito próxima de “cooperação”.  

Pela letra desta lei, há uma relação continuada de cooperação. Poderiam ser 

considerados como projetos cada serviço que o profissional presta, como por exemplo, cada 

corte de cabelo. Falta apenas o critério da coordenação para que as relações de parceria em 

salão de beleza conforme os termos da nova lei possam ser consideradas como uma forma de 

efetiva parassubordinação. 

Conforme discutido ao longo do capítulo, a coordenação é o estabelecimento de 

parâmetros para a realização de projetos específicos, a determinação de diretrizes mínimas 

para o trabalhador sem caracterizar a completa ingerência do tomador de serviços sobre a sua 

atividade. Neste sentido a Lei 13.352 postula, 
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§ 10. São cláusulas obrigatórias do contrato de parceria, de que trata esta Lei, as que 

estabeleçam: 

[…] IV – direitos do profissional-parceiro quanto ao uso de bens materiais 

necessários ao desempenho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e 

circulação nas dependências do estabelecimento;  

[…] VI – responsabilidades de ambas as partes com a manutenção e higiene de 

materiais e equipamentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom 

atendimento dos clientes; (BRASIL, 2016). 

 

Assim, a lei estabelece que devem estar presentes no contrato de parceria a maneira 

como o profissional deve se portar dentro do salão, seu acesso e quais bens pode usar e sua 

responsabilidade para a conservação dos materiais e outras condições mínimas para a 

realização do serviço. Assim, o § 10º da nova lei estabelece também a coordenação do 

serviço. 

Com base no disposto, é possível considerar o novo regime de parceria entre 

profissionais da beleza e salões uma forma de parassubordinação. 

Em conclusão, há possibilidade para que a parassubordinação seja implantada no 

ordenamento brasileiro, tanto é que isto já está em curso pelo Legislativo. Resta saber como o 

Judiciário Trabalhista vai se posicionar, se irá à direção do Ministro Godinho Delgado ou se 

seguirá o Legislativo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conforme evidenciado pela pesquisa empírica nos Capítulos 3 e 4, não resta dúvida 

de qual dos dois institutos é visto pelo TST como mecanismo apto para solucionar a crise da 

subordinação. 

O Tribunal tem uma clara tendência jurisprudencial favorável à subordinação 

estrutural, vista como uma forma de proteger os princípios do Direito do Trabalho e seus 

críticos são poucos e de produção de precedentes escassa. Ainda assim, conforme evidenciado 

pela Lei 13.352/16, não seria sensato descartar a possibilidade de aceitação gradual do 

conceito de parassubordinação no país. 

Não só o Legislativo tem feito movimentos na direção da parassubordinação, como 

também certos doutrinadores a veem de maneira favorável. Neste sentido, Alice Monteiro de 

Barros postula, 

 

A instituição do trabalho parassubordinado implica redimensionamento do próprio 

Direito do Trabalho, para que se definam as situações que serão por ele abrangidas, 

bem como os institutos de natureza trabalhista que lhe serão aplicados. A utilidade 

desse terceiro gênero, ou seja, dessa alternativa, consiste na possibilidade de se 

incluir no seu âmbito situações fronteiriças, localizadas na chamada “zona gris” 

habitadas também por trabalhadores intelectuais, cujo trabalho envolve hipóteses 

dúbias, de qualificação jurídica de ser delineada. Isto ocorre exatamente porque não 

há a possibilidade de um critério abstrato capaz de fornecer o conteúdo da 

subordinação jurídica (BARROS, 2004). 

 

Segundo a autora, é impossível o uso de um conceito abstrato como a posição do 

trabalhador dentro da estrutura da empresa para suprir as lacunas do critério subordinativo. 

Assim, o TST encontra-se em uma posição complexa. Suas posições jurisprudenciais 

encontram oposição de seu presidente, do legislador e de certos doutrinadores. 

Tanto a parassubordinação quanto a subordinação estrutural estão gradativamente se 

consolidando como soluções à crise da subordinação, porém a primeira tem sido a via 

escolhida pelo Legislativo enquanto a outra pelo TST. 

Conforme visto no estudo empírico sobre subordinação estrutural, percebe-se que há 

conflito entre o legislado e a jurisprudência do TST. Com mais legislação que expande a 

parassubordinação no Brasil sendo aprovada e os casos de subordinação estrutural sendo 
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julgados pelo órgão de uniformização de jurisprudência do TST, a SDI I, tudo indica que pelo 

futuro próximo haverá profundo conflito dentro do Tribunal. 

As ementas Tipo 13 do Capítulo 3 talvez indiquem o caminho que deverá ser seguido 

para pacificar o conflito quanto à solução adequada para a crise da subordinação. Nelas, o 

juízo entende que apenas com a declaração de inconstitucionalidade do texto legal que 

permite a terceirização de atividade-fim poderá ser utilizada a súmula 331 do Tribunal para 

todas as relações de trabalho. 

Possivelmente, apenas com a atuação do Supremo Tribunal Federal e a declaração de 

inconstitucionalidade ou dos textos legais que introduzem a parassubordinação no 

ordenamento nacional ou do conceito de subordinação estrutural poderá pacificar este debate. 

A única certeza que se pode ter acerca deste tema é que o debate acerca da crise da 

subordinação e do uso da subordinação estrutural e da parassubordinação enquanto soluções 

para tanto está longe de chegar ao fim. 
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APÊNDICE A – METODOLOGIA 

 

A pesquisa empírica foi realizada da seguinte maneira, foram digitados, entre aspas, 

os termos “parassubordinação” e, posteriormente, “subordinação estrutural” no campo 

denominado “ementa” do serviço de consulta unificada de jurisprudência do TST. 

Depois, cada acórdão encontrado foi catalogado em uma tabela com base no termo 

pesquisado (subordinação estrutural ou parassubordinação) e aferidos os seguintes quesitos: 

número do processo segundo o modelo do Conselho Nacional de Justiça; Turma julgadora; 

relator; data de julgamento (não deve ser confundida com a data de publicação do acórdão); o 

Tipo da ementa com base em seu conteúdo, segundo as classificações explicadas nos capítulos 

3 e 4; se o conteúdo da ementa era favorável à tese ou não e a categoria profissional da parte 

obreira. 

Para fins de otimização de espaço na tabela, quando o relator era um desembargador 

convidado, assinalou-se com “(D.C.)”. Isso permitiu acompanhar situações em que o acórdão 

foi relatado por pessoas de fora do TST. 

Conforme mencionado nos capítulos 3 e 4, a pesquisa foi feita até o mês de setembro 

de 2016. 
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APÊNDICE B – PESQUISA EMPÍRICA SOBRE SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

Nº 
Número do 

Processo 
Turma Relator 

Data de 

Julgamento 

Tipo 

de 

Emen

ta 

Favorável 

à Tese 

Categoria 

Profissional 

1 

RR 

0000276-

63.2011.5.03

.0090 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

28/09/2016 2 Sim Agricultor 

2 

RR 

3833600-

25.2008.5.09

.0016 

SDI I 
José Roberto 

Freire Pimenta 
22/09/2016 1 

Sim, 

Regional 
Manicure 

3 

RR 

0000080-

09.2012.5.06

.0015 

SDI I 
José Roberto 

Freire Pimenta 
22/09/2016 2 Sim Bancário 

4 

AIRR 

0000234-

71.2014.5.03

.0134  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

28/09/2016 4 Sim Bancário 

5 

RR 

0001113-

64.2012.5.03

.0129 

SDI I 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/09/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

6 

RR 

0005399-

13.2010.5.12

.0030  

2ª 
Maria Helena 

Mallman 
14/09/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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7 

RR 

0000465-

77.2012.5.01

.0020 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

14/09/2016 4 Sim Bancário 

8 

RO 

0000579-

33.2015.5.06

.0000  

SDI II 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/09/2016 2 
Sim, 

Regional 
Bancário 

9 

RR 

0001695-

09.2011.5.24

.0002 

SDI II 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/09/2016 8 Não Bancário 

10 

RR 

0001695-

09.2011.5.24

.0002 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
10/08/2016 2 Sim Bancário 

11 

RR 

0000229-

33.2012.5.09

.0011 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

14/09/2016 8 Não 
Promotor 

de Vendas 

12 

RR 

0001968-

36.2013.5.18

.0082 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

31/08/2016 2 Sim Eletricista 

13 

AIRR 

0001186-

67.2013.5.06

.0145 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
17/08/2016 2 Sim Entregador 

14 

AIRR 

0000234-

74.2014.5.09

.0661 

7ª 

Cláudio 

Mascarenhas 

Brandão 

10/08/2016 3 Sim 
Comerciant

e 
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15 

AIRR 

0002605-

87.2013.5.18

.0081 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

17/08/2016 2 Sim Eletricista 

16 

AIRR 

0002989-

95.2013.5.03

.0104 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/08/2016 4 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

17 

AIRR 

0000576-

43.2013.5.09

.0654 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/08/2016 4 Sim 
Transportad

or Terrestre 

18 

RR 

0020140-

56.2013.5.04

.0004 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

10/08/2016 2 Sim 
Representan

te comercial 

19 

RR 

4035700-

65.2009.5.09

.0005 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
10/08/2016 2 Sim Bancário 

20 

RR 

0001098-

20.2010.5.04

.0006 

SDI I 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

04/08/2016 2 Sim Bancário 

21 

AIRR 

0010383-

48.2015.5.03

.018 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
03/08/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

22 

AIRR 

0010201-

28.2014.5.18

.0101 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

03/08/2016 1 
Sim, 

Regional 
Eletricista 
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23 

AIRR 

0000857-

41.2013.5.04

.0006 

5ª 

Antonio José 

de Barros 

Levenhagen 

29/06/2016 2 Sim 
Representan

te comercial 

24 

AIRR 

0001171-

38.2013.5.09

.0041 

5ª 

Antonio José 

de Barros 

Levenhagen 

29/06/2016 1 Não 

Auxiliar 

Instrumenta

dor 

25 

AIRR 

0001074-

72.2013.5.02

.0028 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

29/06/2016 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

26 

AIRR 

0000427-

39.2014.5.23

.0002 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

29/06/2016 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

27 

AIRR 

0000632-

34.2012.5.01

.0040 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/06/2016 2 Sim Financiário 

28 

AIRR 

0001808-

53.2010.5.15

.0129 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

15/06/2016 1 
Não, 

Regional 
Lojista 

29 

RR 

0000920-

02.2013.5.04

.0771 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

15/06/2016 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

30 

AIRR 

0010608-

84.2014.5.18

.0052 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

08/06/2016 6 Sim Eletricista 
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31 

AIRR 

0066900-

17.2009.5.04

.0291 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
01/06/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Empilhadeir

a 

32 

AIRR 

0001262-

64.2011.5.01

.0060 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
01/06/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

33 

RR 

0000935-

32.2014.5.03

.0134 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
24/05/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

34 

AIRR 

0020217-

61.2012.5.20

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

01/06/2016 1 Não 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

35 

AIRR 

0002994-

09.2013.5.03

.0043 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

01/06/2016 4 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

36 

RR 

0000145-

47.2011.5.05

.0021 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

25/05/2016 2 Sim Bancário 

37 

AIRR 

0002191-

26.2013.5.03

.0043 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

25/05/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

38 

RR 

0001538-

98.2011.5.03

.0138 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
25/05/2016 2 Sim 

Teleatenden

te 
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39 

AIRR 

0002700-

02.2009.5.01

.0059 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/05/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

40 

RR 

0000533-

53.2010.5.04

.0201 

7ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

11/05/2016 2 Sim 
Transportad

or Terrestre 

41 

RR 

0002637-

40.2013.5.03

.0007 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
04/05/2016 2 Sim Bancário 

42 

AIRR 

0001987-

78.2013.5.03

.0011 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

04/05/2016 4 Sim Bancário 

43 

AIRR 

0010937-

59.2014.5.03

.0167 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

04/05/2016 4 Sim Embalador 

44 

RR 

0001538-

98.2011.5.03

.0138 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
27/04/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

45 

RR 

0000881-

70.2012.5.05

.0008 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
20/04/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

46 

AIRR 

0000625-

72.2012.5.04

.0003  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/04/2016 4 Sim Bancário 
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47 

AIRR 

0002533-

03.2014.5.17

.0014 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

20/04/2016 1 
Sim, 

Regional 

Representan

te comercial 

48 

RR 

0000577-

24.2011.5.15

.0042 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

02/03/2016 6 Sim Borracheiro 

49 

AIRR 

0010087-

44.2013.5.06

.0009 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
06/04/2016 2 Sim Bancário 

50 

AIRR 

0001014-

07.2014.5.03

.0103 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/04/2016 4 Sim Bancário 

51 

RR 

0002165-

16.2013.5.03

.0047 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

30/03/2016 2 Sim 

Leitor de 

Medidores 

elétricos 

52 

AIRR 

0000509-

83.2012.5.02

.0080 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

06/04/2016 1 
Sim, 

Regional 

Corretor de 

Seguros 

53 

AIRR 

0001868-

77.2014.5.03

.0110 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

06/04/2016 2 Sim 
Teleatenden

te 

54 

AIRR 

0001638-

91.2012.5.01

.0035 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

30/03/2016 4 Sim 
Teleatenden

te 
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55 

AIRR 

0001196-

70.2012.5.12

.0019 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

30/03/2016 4 Sim Bancário 

56 

RR 

0001428-

29.2012.5.05

.0035 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
02/03/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

57 

RR 

0011266-

31.2013.5.03

.0030 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
02/03/2016 2 Sim 

Teleatenden

te 

58 

ARR 

0001163-

53.2012.5.01

.0030 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
02/03/2016 2 Sim Bancário 

59 

 AIRR 

0000162-

05.2013.5.01

.0028 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

09/03/2016 1 
Sim, 

Regional 

Teleatenden

te 

60 

RR 

0264100-

22.2008.5.02

.0065 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/02/2016 4 Sim Bancário 

61 

AIRR 

0000697-

74.2014.5.06

.0313 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

24/02/2016 2 Sim Bancário 

62 

RR 

0000290-

14.2013.5.04

.0231  

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

24/02/2016 2 Sim 
Auxiliar de 

Armazém 
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63 

AIRR 

0002181-

72.2013.5.03

.0013  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

17/02/2016 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

64 

ARR 

0000018-

24.2010.5.03

.0014 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

17/02/2016 2 Sim 
Teleatenden

te 

65 

RR 

0001170-

65.2013.5.11

.0019 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

17/02/2016 2 Sim Estagiário 

66 

AIRR 

0000103-

49.2010.5.02

.0010 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
03/02/2016 2 Sim Financiário 

67 

RR 

0087200-

73.2009.5.03

.0017 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

03/02/2016 2 Sim Bancário 

68 

AIRR 

0001048-

32.2013.5.03

.0033 

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
16/12/2015 2 Sim Eletricista 

69 

RR 

0000267-

89.2013.5.06

.0012 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
09/12/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

70 

AIRR 

0002621-

56.2013.5.03

.0017 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

16/12/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 
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71 

RR 

0000964-

35.2013.5.10

.0001 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

04/11/2015 2 Sim 

Executivo 

de Vendas 

(Avon) 

72 

AIRR 

0001223-

18.2014.5.03

.0186 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

09/12/2015 2 Sim Bancário 

73 

RR 

0038600-

46.2009.5.03

.0138 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

09/12/2015 1 
Sim, 

Regional 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

74 

RR 

0000596-

95.2013.5.06

.0014 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

09/12/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

75 

 AIRR 

0000648-

95.2012.5.05

.0033 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/12/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

76 

RR 

0017000-

37.2014.5.13

.0001 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/12/2015 4 Sim Bancário 

77 

ARR 

0000639-

42.2012.5.01

.0067 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
28/10/2015 2 Sim 

Teleatenden

te 

78 

RR 

0002326-

18.2010.5.12

.0035 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

14/10/2015 6 Sim Músico 
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79 

RR 

0001207-

09.2012.5.01

.0051 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
04/11/2015 2 Sim Bancário 

80 

RR 

3239200-

25.2007.5.09

.0012 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
04/11/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

81 

AIRR 

0000645-

13.2014.5.03

.0103 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

11/11/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

82 

ARR 

0000538-

70.2013.5.03

.0016 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

11/11/2015 2 Sim Bancário 

83 

RR 

0000588-

08.2012.5.01

.0010 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

11/11/2015 4 Sim Bancário 

84 

AIRR 

0002086-

86.2013.5.09

.0009 

1ª 

Alexandre 

Teixeira de 

Freitas Bastos 

Cunha (D.C.) 

04/11/2015 7 Não Almoxarife 

85 

AIRR 

0020737-

53.2013.5.04

.0221 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

28/10/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

86 

AIRR 

0025400-

16.2008.5.15

.0059 

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
21/10/2015 2 Sim Mecânico 
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87 

ARR 

0001734-

76.2012.5.15

.0113 

5ª 
Tarcísio Regis 

Valente (D.C.) 
14/10/2015 2 Sim Bancário 

88 

RR 

0001021-

80.2014.5.03

.0173 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

21/10/2015 4 Sim Bancário 

89 

RR 

0000757-

49.2011.5.01

.0068 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

21/10/2015 4 Sim Bancário 

90 

RR 

0233300-

26.2007.5.02

.0039  

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

21/10/2015 2 Sim Bancário 

91 

RR 

0001128-

87.2013.5.06

.0008 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
07/10/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

92 

RR 

0001526-

62.2011.5.03

.0016 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
07/10/2015 1 

Sim, 

Regional 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

93 

AIRR 

0001490-

23.2013.5.03

.0057  

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

07/10/2015 2 Sim Bancário 

94 

RR 

0000973-

78.2013.5.06

.0010 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
23/09/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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95 

RR 

0001414-

73.2010.5.01

.0052 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
23/09/2015 2 Sim 

Teleatenden

te 

96 

RR 

0001403-

04.2011.5.06

.0009 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

30/09/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

97 

RR 

0000349-

27.2012.5.06

.0022 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

30/09/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

98 

RR 

0000341-

74.2012.5.03

.0138  

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

30/09/2015 6 Sim 
Corretor de 

Imóveis 

99 

RR 

0000941-

74.2013.5.09

.0015 

2ª 

Cláudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

16/09/2015 2 Sim Bancário 

100 

AIRR 

0000875-

03.2014.5.03

.0185  

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
16/09/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

101 

AIRR 

0000786-

55.2013.5.03

.0139 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
09/09/2015 2 Sim Bancário 
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102 

 AIRR 

0001531-

96.2011.5.03

.0012 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
09/09/2015 2 Sim Vendedor 

103 

RR 

0001212-

07.2011.5.01

.0038 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

16/09/2015 2 Sim Bancário 

104 

RR 

0002031-

09.2012.5.02

.0384 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

16/09/2015 6 Sim 
Corretor de 

Imóveis 

105 

AIRR 

0001647-

55.2013.5.03

.0005 

3ª 

Vania Maria da 

Rocha Abensur 

(D.C.) 

16/09/2015 2 Sim Bancário 

106 

AIRR 

0002395-

92.2014.5.03

.0186 

8ª 
Dora Maria da 

Costa 
09/09/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

107 

RR 

0001526-

62.2011.5.03

.0016 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
02/09/2015 2 Sim Bancário 

108 

RR 

0000835-

92.2012.5.01

.0008 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
02/09/2015 2 Sim Bancário 

109 

RR 

0005761-

26.2012.5.12

.0036 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

09/09/2015 4 Sim Bancário 
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110 

AIRR 

0057200-

88.2009.5.02

.0059 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

09/09/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

111 

ARR 

0000333-

36.2011.5.03

.0008 

6ª 
Aloysio Corrêa 

da Veiga 
09/09/2015 5 

Sim, 

Regional 
Cobrador 

112 

ARR 

0000611-

63.2010.5.01

.0061 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/09/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

113 

AIRR 

0000489-

95.2013.5.04

.0761 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/09/2015 2 Sim Motorista 

114 

AIRR 

0000198-

62.2013.5.03

.0102 

1ª 

Alexandre 

Teixeira de 

Freitas Bastos 

Cunha (D.C.) 

02/09/2015 1 
Sim, 

Regional 

Técnico de 

Informática 

115 

AIRR 

0001941-

75.2013.5.03

.0145 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

02/09/2015 2 Sim 
Operador 

de Caixa 

116 

ARR 

0001617-

91.2012.5.03

.0025 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/08/2015 4 Sim Bancário 

117 

RR 

0000791-

16.2010.5.01

.0082 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/08/2015 4 Sim Bancário 
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118 

AIRR 

0002427-

74.2013.5.03

.0108  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/08/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

119 

AIRR 

0000582-

51.2012.5.06

.0013  

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
26/08/2015 2 Sim 

Teleatenden

te 

120 

ARR 

0000389-

21.2014.5.03

.0184 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

19/08/2015 4 Sim Bancário 

121 

RR 

0002584-

62.2013.5.03

.0103  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

19/08/2015 4 Sim Bancário 

122 

RR 

0001472-

33.2012.5.09

.0004 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

19/08/2015 4 Sim Bancário 

123 

ARR 

0000500-

10.2012.5.04

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

19/08/2015 8 
Sim, 

Regional 
Bancário 

124 

AIRR 

0000546-

53.2013.5.02

.0023 

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
19/08/2015 1 

Não, 

Regional 

Teleatenden

te 

125 

AIRR 

0000841-

49.2013.5.02

.0069 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
26/08/2015 4 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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126 

AIRR 

0000732-

50.2012.5.05

.0016 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
26/08/2015 4 Sim Bancário 

127 

AIRR 

0000778-

15.2012.5.06

.0015 

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
19/08/2015 9 Não 

Teleatenden

te 

128 

AIRR 

0000693-

62.2012.5.01

.0049  

5ª 
Tarcísio Regis 

Valente (D.C.) 
12/08/2015 1 

Sim, 

Regional 

Corretor de 

Seguros 

129 

ARR 

0106500-

42.2012.5.17

.0141  

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

19/08/2015 2 Sim Gari 

130 

ARR 

0000888-

38.2011.5.01

.0031 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

12/08/2015 4 Sim Financiário 

131 

RR 

0000026-

10.2012.5.05

.0035 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

12/08/2015 4 Sim Bancário 

132 

ARR 

0001051-

55.2011.5.04

.0024  

2ª  
José Roberto 

Freire Pimenta 
05/08/2015 2 Sim Bancário 

133 

RR 

0000454-

97.2012.5.04

.0009 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

05/08/2015 4 Sim Bancário 
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134 

 RR 

0000257-

09.2013.5.05

.0421 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

05/08/2015 4 Sim Eletricista 

135 

AIRR 

0001054-

61.2012.5.05

.0019 

7ª 

André Genn de 

Assunção 

Barros (D.C.) 

05/08/2015 9 Não 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

136 

RR 

0004322-

65.2010.5.01

.0000 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

05/08/2015 2 Sim Bancário 

137 

RR 

0000149-

14.2012.5.05

.0033 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/06/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

138 

RR 

0000832-

55.2012.5.01

.0003 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/06/2015 4 Sim Bancário 

139 

RR 

00117900-

08.2009.5.04

.0016 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
24/06/2015 2 Sim Bancário 

140 

RR 

0000062-

45.2013.5.09

.0863 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
24/06/2015 2 Sim Bancário 

141 

AIRR 

0000525-

89.2013.5.03

.0010 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
24/06/2015 2 Sim Bancário 
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142 

RR 

0001424-

13.2012.5.06

.0019 

1ª 
Luíza Lomba 

(D.C.) 
17/06/2015 2 Sim Bancário 

143 

AIRR 

0000592-

74.2010.5.01

.0023 

5ª 
Maria Helena 

Mallman 
10/06/2015 1 

Sim, 

Regional 
Bancário 

144 

AIRR 

0000430-

10.2014.5.03

.0112  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

17/06/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

145 

RR 

0000092-

35.2010.5.01

.0014 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/06/2015 4 Sim Bancário 

146 

RR 

0001206-

09.2012.5.06

.0011 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/06/2015 4 Sim Bancário 

147 

AIRR 

0000615-

21.2013.5.03

.0003  

1ª 

Alexandre 

Teixeira de 

Freitas Bastos 

Cunha (D.C.) 

10/06/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

148 

RR 

0001615-

55.2010.5.03

.0005  

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
03/06/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

149 

RR 

0000779-

85.2014.5.03

.0185 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

03/06/2015 4 Sim Bancário 
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150 

AIRR 

0000020-

11.2013.5.03

.0136  

5ª 
José Rêgo 

Júnior (D.C.) 
27/05/2015 1 

Não, 

Regional 
Bancário 

151 

AIRR 

000144-

72.2013.5.03

.0110 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/05/2015 4 Sim Bancário 

152 

RR 

0001409-

83.2012.5.06

.0006 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
20/05/2015 8 Sim, RR 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

153 

RR 

0001483-

83.2011.5.01

.0048 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
27/05/2015 4 Sim 

Teleatenden

te 

154 

 RR 

0002059-

23.2013.5.03

.0025 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
27/05/2015 4 Sim 

Teleatenden

te 

155 

RR 

0000408-

57.2012.5.04

.0026  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/05/2015 4 Sim Bancário 

156 

ARR 

0000021-

02.2013.5.03

.0037 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/05/2015 4 Sim Bancário 

157 

RR 

0077600-

85.2007.5.17

.0121 

1ª 

Walmir 

Oliveira da 

Costa 

20/05/2015 2 Sim Bancário 
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158 

RR 

0001226-

79.2012.5.06

.0017 

3ª 

Vania Maria da 

Rocha Abensur 

(D.C.) 

20/05/2015 2 Sim Bancário 

159 

RR 

0000264-

95.2013.5.05

.0034 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

13/05/2015 4 Sim Bancário 

160 

RR 

0148900-

23.2007.5.01

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/05/2015 4 Sim Bancário 

161 

AIRR 

0002185-

37.2012.5.03

.0016 

2ª 

Cláudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

29/04/2015 1 
Sim, 

Regional 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

162 

RR 

0010882-

98.2014.5.03

.0041 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
29/04/2015 2 Sim Bancário 

163 

AIRR 

0001678-

96.2010.5.15

.0021 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/04/2015 1 
Sim, 

Regional 
Bancário 

164 

RR 

0000498-

42.2012.5.03

.0075 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/04/2015 4 Sim Bancário 
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165 

RR 

0001015-

19.2011.5.04

.0022 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/04/2015 4 Sim Bancário 

166 

AIRR 

0001059-

19.2012.5.04

.0017 

7ª 

Arnaldo Boson 

Paes 

(Desembargad

or Relator) 

29/04/2015 9 
Não, 

Regional 

Turismólog

o 

167 

AIRR 

0001425-

48.2012.5.24

.0002 

6ª 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

28/04/2015 9 
Não, 

Regional 

Teleatenden

te 

168 

RR 

0001409-

83.2012.5.06

.0006 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
04/03/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

169 

RR 

0000642-

36.2013.5.02

.0066 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
25/03/2015 2 Sim Bancário 

170 

AIRR 

0001580-

69.2013.5.03

.0012 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

18/03/2015 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

171 

RR 

0001756-

44.2010.5.03

.0112 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

22/04/2015 3 Sim 
Corretor de 

Seguros 

172 

RR 

0071200-

46.2009.5.03

.0001 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
08/04/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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173 

AIRR 

0001436-

07.2013.5.03

.0009 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

15/04/2015 1 
Sim, 

Regional 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

174 

RR 

0060200-

22.2013.5.13

.0004 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
25/03/2015 2 Sim Financiário 

175 

RR 

0001432-

90.2012.5.06

.0018 

2ª 

Cláudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

18/03/2015 2 Sim Bancário 

176 

RR 

0044700-

89.2009.5.03

.0017 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
18/03/2015 2 Sim Bancário 

177 

RR 

0002210-

47.2012.5.03

.0017 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
18/03/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

178 

AIRR 

0001009-

24.2012.5.05

.0030 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

25/03/2015 4 Sim 
Teleatenden

te 

179 

AIRR 

0001059-

19.2012.5.04

.0017 

7ª 

Arnaldo Boson 

Paes 

(Desembargad

or Relator) 

18/03/2015 9 
Não, 

Regional 

Turismólog

o 



136 

 

180 

RR 

0001802-

02.2012.5.06

.0008 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/03/2015 2 Sim 

Teleatenden

te 

181 

RR 

0001447-

26.2010.5.03

.0111 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/03/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

182 

RR 

0001499-

70.2012.5.01

.0058 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/03/2015 2 Sim Bancário 

183 

RR 

0044300-

75.2009.5.03

.0017  

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/03/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

184 

ARR 

0002078-

84.2013.5.03

.0136 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

18/03/2015 4 Sim Vendedor 

185 

RR 

0000318-

95.2010.5.03

.0010 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
04/03/2015 2 Sim Bancário 

186 

AIRR 

0089700-

92.2009.5.05

.0038 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
25/02/2015 4 Sim 

Teleatenden

te 

187 

AIRR 

0002078-

88.2012.5.15

.0038 

8ª 
Dora Maria da 

Costa 
04/03/2015 9 Não Motorista 
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188 

AIRR 

0000909-

83.2013.5.04

.0411  

8ª 

Jane Granzoto 

Torres da Silva 

(D.C.) 

04/03/2015 1 
Sim, 

Regional 

Representan

te comercial 

189 

AIRR 

0000058-

68.2013.5.04

.0403 

7ª 

Arnaldo Boson 

Paes 

(Desembargad

or Relator) 

25/02/2015 9 Não Financiário 

190 

AIRR 

0270800-

98.2009.5.09

.0965  

7ª 

Douglas 

Alencar 

Rodrigues 

25/02/2015 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

191 

RR 

0001098-

20.2010.5.04

.0006 

5ª 
Emmanoel 

Pereira 
25/02/2015 2 Sim Bancário 

192 

RR 

0000892-

91.2011.5.06

.0013 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
25/02/2015 2 Sim Bancário 

193 

RR 

0004617-

48.2011.5.12

.0037 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

04/03/2015 4 Sim Bancário 

194 

RR 

0000009-

13.2014.5.03

.0179 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
25/02/2015 4 Sim 

Teleatenden

te 

195 

RR 

0155700-

37.2011.5.21

.0013 

8ª 
Dora Maria da 

Costa 
25/02/2015 2 Sim 

Beneficiado

r de 

Castanha de 

Caju 
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196 

ARR 

0000001-

10.2013.5.12

.0021 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

25/02/2015 2 Sim Bancário 

197 

AIRR 

0000203-

87.2014.5.03

.0025  

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

25/02/2015 2 Sim 
Teleatenden

te 

198 

ARR 

0142200-

82.2009.5.03

.0106 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/02/2015 2 Sim Bancário 

199 

 RR 

0000933-

24.2012.5.05

.0022 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

11/02/2015 4 Sim Bancário 

200 

RR 

0001857-

74.2012.5.03

.0027 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

11/02/2015 9 
Não, 

Regional 
Mecânico 

201 

RR 

0001248-

58.2011.5.03

.0114  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

04/02/2015 4 Sim Bancário 

202 

ARR 

0000147-

77.2011.5.03

.0019 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

04/02/2015 2 Sim Geólogo 

203 

AIRR 

0001206-

46.2011.5.05

.0019  

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
17/12/2014 4 Sim 

Teleatenden

te 
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204 

AIRR 

0001139-

55.2013.5.03

.0023 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

17/12/2014 1 
Sim, 

Regional 
Bancário 

205 

RR 

0000600-

58.2013.5.03

.0098 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

17/12/2014 4 Sim 
Representan

te comercial 

206 

RR 

0068700-

55.2009.5.10

.0019 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

17/12/2014 2 Sim 

Auxiliar 

Administrat

ivo 

207 

RR 

0001816-

50.2012.5.06

.0019 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

17/12/2014 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

208 

AIRR 

0001140-

67.2013.5.03

.0014 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 

 

17/12/2014 
4 Sim 

Teleatenden

te 

209 

RR 

0000799-

16.2010.5.01

.0042 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

17/12/2014 4 Sim Bancário 

210 

AIRR 

0098100-

34.2008.5.01

.0041 

5ª 

Ronaldo 

Medeiros de 

Souza (D.C.) 

03/12/2014 2 Sim 
Coletor de 

Dados 

211 

AIRR 

0077440-

45.2005.5.02

.0025 

4ª 
João Oreste 

Dalazen 
26/11/2014 2 Sim 

Gerente de 

Contas 
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212 

RR 

0032200-

73.2011.5.17

.0132 

3ª 

Alexandre de 

Souza Agra 

Belmonte 

03/12/2014 2 Sim Bancário 

213 

AIRR 

0001367-

38.2011.5.01

.0061  

2ª 

Cláudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

19/11/2014 6 Sim Bancário 

214 

RR 

0001240-

13.2013.5.03

.0114 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/11/2014 4 Sim Bancário 

215 

RR 

0150200-

69.2008.5.02

.0030 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

16/11/2014 4 Sim 
Controlador 

de Dados 

216 

RR 

0036800-

23.2009.5.09

.0006  

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

26/11/2014 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

217 

RR 

0002501-

81.2010.5.02

.0005 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
12/11/2014 1 

Sim, 

Regional 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

218 

RR 

0094700-

33.2008.5.15

.0005 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
12/11/2014 2 Sim 

Promotor 

de Vendas 
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219 

RR 

0001717-

06.2012.5.03

.0103 

6ª 
Américo Bedê 

Freire (D.C.) 
19/11/2014 4 Sim Bancário 

220 

RR 

0000908-

84.2012.5.06

.0021 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
05/11/2014 2 Sim Bancário 

221 

RR 

0139700-

65.2009.5.05

.0016 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

12/11/2014 4 Sim Bancário 

222 

AIRR 

0002305-

49.2013.5.03

.0112 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

12/11/2014 2 Sim 
Teleatenden

te 

223 

RR 

0001285-

24.2012.5.06

.0193 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

05/11/2014 4 Sim Gráfico 

224 

RR 

0133400-

13.2008.5.15

.0156 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

05/11/2014 6 Sim Dentista 

225 

RR 

0000066-

18.2013.5.06

.0006 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/10/2014 4 Sim Bancário 

226 

AIRR 

0000057-

56.2012.5.03

.0012 

7ª 

Douglas 

Alencar 

Rodrigues 

22/10/2014 2 Sim 
Teleatenden

te 
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227 

RR 

0171000-

16.2010.5.03

.0000 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/10/2014 2 Sim Bancário 

228 

RR 

0151700-

72.2009.5.03

.0107 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/10/2014 2 Sim Bancário 

229 

RR 

0000129-

86.2012.5.06

.0003 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/10/2014 2 Sim Bancário 

230 

RR 

0155200-

68.2011.5.21

.0013 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

15/10/2014 1 
Sim, 

Regional 

Beneficiado

r de 

Castanha de 

Caju 

231 

AIRR 

0001124-

45.2012.5.06

.0021 

5ª 

Ronaldo 

Medeiros de 

Souza (D.C.) 

15/10/2014 9 
Não, 

Regional 
Bancário 

232 

ARR 

0160000-

96.2009.5.02

.0027 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
17/09/2014 2 Sim Bancário 

233 

RR 

0159000-

51.2008.5.02

.0074 

3ª 

Vania Maria da 

Rocha Abensur 

(D.C.) 

15/10/2014 2 Sim Bancário 

234 

AIRR 

0000951-

30.2012.5.06

.0018  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

08/10/2014 1 
Sim, 

Regional 
Bancário 
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235 

RR 

0000574-

13.2013.5.09

.0092 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

08/10/2014 6 Sim 
Corretor de 

Seguros 

236 

AIRR 

0074200-

41.2007.5.01

.0046 

7ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

01/10/2014 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

237 

RR 

0002501-

81.2010.5.02

.0005 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
24/09/2014 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

238 

AIRR 

0158200-

76.2011.5.21

.0013 

7ª 

Arnaldo Boson 

Paes 

(Desembargad

or Relator) 

24/09/2014 2 Sim 

Beneficiado

r de 

Castanha de 

Caju 

239 

RR 

0162700-

88.2011.5.21

.0013 

2ª 

Cláudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

17/09/2014 1 
Sim, 

Regional 

Beneficiado

r de 

Castanha de 

Caju 

240 

RR 

0173900-

52.2007.5.02

.0081 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/09/2014 4 Sim Bancário 

241 

ARR 

0001612-

07.2010.5.02

.0433 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/09/2014 4 Sim Bancário 
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242 

RR 

0263400-

84.2009.5.02

.0041 

3ª 

Vania Maria da 

Rocha Abensur 

(D.C.) 

17/09/2014 2 Sim Bancário 

243 

RR 

0002634-

23.2011.5.02

.0027 

3ª 

Vania Maria da 

Rocha Abensur 

(D.C.) 

17/09/2014 2 Sim Bancário 

244 

RR 

0122700-

87.2009.5.01

.0008 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/09/2014 4 Sim Bancário 

245 

RR 

0075800-

47.2010.5.17

.0014 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

10/09/2014 6 Sim 
Fisioterapeu

ta 

246 

RR 

0002077-

77.2013.5.03

.0111 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
27/08/2014 10 Sim 

Teleatenden

te 

247 

AIRR 

0001425-

54.2013.5.03

.0113 

8ª 

Jane Granzoto 

Torres da Silva 

(D.C.) 

03/09/2014 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

248 

AIRR 

0000717-

94.2011.5.05

.0023  

5ª 

Maria do 

Perpétuo 

Socorro 

Wanderley de 

Castro (D.C.) 

13/08/2014 2 Sim Bancário 
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249 

AIRR 

0116000-

40.2008.5.01

.0070 

5ª 

Maria do 

Perpétuo 

Socorro 

Wanderley de 

Castro (D.C.) 

13/08/2014 1 
Não, 

Regional 

Projetista 

de 

Tubulação 

250 

RR 

0000452-

94.2012.5.06

.0002  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

03/09/2014 4 Sim Bancário 

251 

RR 

0001355-

09.2011.5.06

.0021 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

03/09/2014 4 Sim Bancário 

252 

RR 

0130600-

17.2010.5.21

.0013 

6ª 

Kátia 

Magalhães 

Arruda 

03/09/2014 2 Sim 

Beneficiado

r de 

Castanha de 

Caju 

253 

AIRR 

0000061-

49.2010.5.01

.0035 

5ª 

Ronaldo 

Medeiros de 

Souza (D.C.) 

13/08/2014 1 
Sim, 

Regional 
Bancário 

254 

RR 

0223300-

46.2009.5.02

.0087 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
14/05/2014 2 Sim Bancário 

255 

RR 

0229400-

82.2007.5.02

.0088 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

25/06/2014 2 Sim 
Promotor 

de Vendas 
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256 

RR 

0001330-

52.2012.5.03

.0018 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

18/06/2014 2 Sim 
Teleatenden

te 

257 

RR 

0001972-

56.2011.5.02

.0319 

5ª 

Marcelo 

Lamego 

Pertence (D.C.) 

16/06/2014 2 Sim 
Caminhonei

ro 

258 

RR 

0001394-

49.2010.5.09

.0088 

SDI I 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

05/06/2014 6 Sim 
Massoterap

euta 

259 

RR 

0000416-

88.2012.5.03

.0114 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
07/05/2014 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

260 

RR 

0087300-

25.2009.5.03

.0018 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

28/05/2014 4 Sim Bancário 

261 

ARR 

3070100-

61.2008.5.09

.0651 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

28/05/2014 4 Sim Bancário 

262 

RR 

0002244-

28.2012.5.03

.0112 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

21/05/2014 4 Sim Bancário 

263 

ARR 

0001623-

26.2011.5.06

.0001 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

14/05/2014 4 Sim Bancário 
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264 

AIRR 

0001714-

59.2011.5.06

.0020 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

14/05/2014 1 
Sim, 

Regional 
Bancário 

265 

RR 

20002097-

86.2010.5.02

.0051 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

14/05/2014 2 Sim Bancário 

266 

RR 

0001228-

70.2010.5.24

.0000 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

07/05/2014 4 Sim 
Promotor 

de Vendas 

267 

RR 

0001110-

51.2013.5.03

.0137 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

07/05/2014 2 Sim Bancário 

268 

RR 

0000522-

96.2012.5.06

.0007 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/04/2014 4 Sim Bancário 

269 

AIRR 

0147500-

50.2008.5.01

.0030 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

02/04/2015 2 Sim Bancário 

270 

RR 

0001619-

18.2012.5.03

.0104 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/03/2014 4 Sim Bancário 

271 

RR 

00001462-

89.2011.5.06

.0009 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/03/2014 4 Sim Bancário 
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272 

RR 

0001650-

52.2011.5.06

.0019 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/03/2014 4 Sim Bancário 

273 

AIRR 

0000049-

18.2011.5.15

.0162 

4ª 
João Oreste 

Dalazen 
19/03/2014 2 Sim Motorista 

274 

AIRR 

0001223-

35.2012.5.03

.0009  

7ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

12/03/2014 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

275 

RR 

0142900-

09.2009.5.02

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

12/03/2014 2 Sim Bancário 

276 

ARR 

0001147-

50.2010.5.09

.0094 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

12/02/2014 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

277 

RR 

0086200-

80.2009.5.03

.0100 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

12/02/2014 2 Sim Bancário 

278 

AIRR 

0001293-

05.2010.5.03

.0015 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
05/02/2014 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

279 

 RR 

0000220-

78.2013.5.03

.0019 

7ª 

Cláudio 

Mascarenhas 

Brandão 

05/02/2014 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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280 

RR 

0003472-

69.2011.5.12

.0032 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

05/02/2014 4 Sim 
Impermeabi

lizador 

281 

RR 

0000045-

89.2011.5.03

.0137 

1ª 
Hugo Carlos 

Scheuermann 
17/12/2013 2 Sim 

Teleatenden

te 

282 

RR 

0001755-

67.2012.5.03

.0022 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

18/12/2013 2 Sim 
Teleatenden

te 

283 

AIRR 

0002138-

96.2012.5.03

.0005 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

18/12/2013 6 Sim 
Fisioterapeu

ta 

284 

AIRR 

0001504-

24.2010.5.09

.0872 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

11/12/2013 4 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

285 

RR 

0000210-

43.2013.5.03

.0016 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

04/12/2013 4 Sim Bancário 

286 

RR 

0001340-

87.2012.5.03

.0021 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/11/2013 4 Sim Bancário 

287 

RR 

0000647-

31.2010.5.03

.0003 

7ª 

Delaíde 

Miranda 

Arantes 

23/10/2013 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 
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288 

RR 

0001806-

49.2011.5.03

.0140 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
02/10/2013 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

289 

RR 

0033000-

96.2009.5.01

.0074 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

09/10/2013 2 Sim 
Teleatenden

te 

290 

ARR 

0001357-

05.2011.5.03

.0007  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

25/09/2013 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

291 

RR 

3843300-

94.2009.5.09

.0014 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

25/09/2013 2 Sim Bancário 

292 

RR 

0001120-

92.2012.5.03

.0020 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/09/2013 2 Sim Bancário 

293 

RR 

0000781-

61.2012.5.03

.0044 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
11/09/2013 2 Sim Bancário 

294 

AIRR 

2209400-

52.2008.5.09

.0652 

8ª 
Dora Maria da 

Costa 
18/09/2013 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

295 

RR 

0093800-

11.2009.5.07

.0014 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

17/09/2013 2 Sim Bancário 
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296 

RR 

0134600-

23.2008.5.03

.0016 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
28/08/2013 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

297 

RR 

0000562-

11.2012.5.03

.0024 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

21/08/2013 2 Sim 
Teleatenden

te 

298 

ARR 

0000650-

30.2011.5.03

.0074 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

13/08/2013 2 Sim Eletricista 

299 

AIRR 

0009800-

03.2009.5.02

.0084 

1ª 

Walmir 

Oliveira da 

Costa 

07/08/2013 1 
Não 

Discutida 
Consultor 

300 

RR 

0001519-

16.2010.5.15

.0002 

6ª 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

29/05/2013 2 Sim 
Manicure e 

Pedicure 

301 

RR 

0001714-

48.2012.5.03

.0007 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

29/05/2013 4 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

302 

RR 

0000657-

64.2010.5.03

.0136 

2ª 
José Roberto 

Freire Pimenta 
15/05/2013 2 Sim Bancário 

303 

ARR 

0094900-

40.2009.5.03

.0037 

7ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

15/05/2013 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 
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304 

RR 

2534900-

84.2009.5.09

.0014 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

15/05/2013 2 Sim Bancário 

305 

RR 

0000753-

39.2010.5.05

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

08/05/2013 2 Sim Bancário 

306 

ARR 

0041600-

81.2006.5.02

.0075 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

24/04/2013 6 Sim Professor 

307 

RR 

0001394-

49.2010.5.09

.0088 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

17/04/2013 6 Sim 
Massoterap

euta 

308 

RR 

0000173-

26.2012.5.03

.0024  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/04/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

309 

RR 

0000609-

21.2012.5.03

.0109 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/04/2013 2 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

310 

RR 

0001863-

39.2011.5.03

.0020 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/04/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

311 

AIRR 

0000424-

68.2012.5.03

.0113  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

03/04/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 
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312 

RR 

0138400-

55.2009.5.03

.0006 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

313 

RR 

0007400-

70.2009.5.03

.0057 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

314 

AIRR 

0000666-

27.2012.5.03

.0016 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

315 

RR 

0001321-

57.2011.5.03

.0008 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

316 

AIRR 

0001556-

12.2011.5.03

.0012 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

13/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

317 

RR 

0116800-

66.2009.5.03

.0106  

4ª 
Fernando Eizo 

Ono 
06/02/2013 11 Sim 

Teleatenden

te 

318 

RR 

0001936-

41.2011.5.03

.0107 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

319 

ARR 

0001990-

10.2011.5.03

.0106 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/03/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 
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320 

AIRR 

0001458-

06.2011.5.03

.0019 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

321 

RR 

0000806-

18.2010.5.09

.0872 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

322 

RR 

0001244-

06.2011.5.03

.0022 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

323 

RR 

0001997-

94.2011.5.03

.0140 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

324 

RR 

0001501-

82.2011.5.03

.0005 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

325 

RR 

0005707-

86.2010.5.12

.0050 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

326 

ARR 

0000783-

89.2010.5.03

.0015  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

327 

ARR 

0001047-

51.2011.5.03

.0022 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 



155 

 

328 

RR 

0001615-

97.2011.5.03

.0012 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

329 

RR 

0001833-

03.2011.5.12

.0004 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

330 

AIRR 

0000524-

08.2012.5.03

.0021  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

331 

AIRR 

0002181-

40.2011.5.03

.0014  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

332 

AIRR 

0000439-

65.2012.5.03

.0136 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

333 

RR 

0001211-

73.2011.5.03

.0003 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

20/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

334 

AIRR 

0000581-

81.2011.5.03

.0111 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 

335 

AIRR 

0000655-

95.2012.5.03

.0113 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/02/2013 11 Sim 
Teleatenden

te 



156 

 

336 

RR 

0003181-

90.2010.5.12

.0004 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

18/12/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

337 

ARR 

0001861-

06.2011.5.03

.0138 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

18/12/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

338 

AIRR 

394500-

42.2009.5.09

.0018  

4ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

18/12/2012 12 
Sim, 

Princípios 

Executivo 

de Vendas 

(Avon) 

339 

AIRR 

0286900-

72.2005.5.02.

0025 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

12/12/2012 6 Sim 
Consultor 

Técnico 

 

340 

RR 

0000229-

08.2012.5.03

.0138 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

05/12/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

341 

RR 

0001323-

45.2011.5.03

.0002  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

28/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

342 

RR 

0000703-

16.2010.5.03

.0019 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

28/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

343 

RR 

0000809-

50.2011.5.03

.0113 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

21/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 
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344 

AIRR 

0000714-

86.2012.5.03

.0112 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

21/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

345 

RR 

0003151-

74.2010.5.12

.0030 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

14/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

346 

RR 

2225100-

08.2009.5.09

.0014 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

14/11/2012 6 Sim Podóloga 

347 

RR 

0001075-

53.2011.5.03

.0140 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
30/10/2012 13 Não 

Teleatenden

te 

348 

ARR 

0001397-

60.2011.5.03

.0112 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

349 

AIRR 

0000322-

32.2011.5.06

.0005 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

350 

AIRR 

0000729-

47.2011.5.06

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

351 

AIRR 

0001722-

38.2011.5.03

.0111 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 
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352 

AIRR 

0001980-

63.2011.5.03

.0009 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

353 

RR 

0000705-

16.2010.5.03

.0106 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/11/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

354 

AIRR 

0001080-

38.2011.5.03

.0023 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

355 

AIRR 

0000981-

61.2010.5.10

.0006 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

29/10/2012 2 Sim 

Coordenado

r de Centro 

de 

Documenta

ção 

356 

RR 

0001595-

43.2010.5.03

.0012 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

357 

AIRR 

0001693-

91.2011.5.03

.0109 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

358 

AIRR 

0001805-

60.2011.5.03

.0012 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 
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359 

RR 

0001071-

18.2011.5.03

.0010 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

24/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

360 

RR 

0082400-

23.2009.5.03

.0010 

7ª 
Pedro Paulo 

Manus 
24/10/2012 2 Sim Bancário 

361 

AIRR 

0000943-

26.2010.5.03

.0109 

6ª 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

09/10/2012 2 Sim 
Teleatenden

te 

362 

AIRR 

0001559-

94.2011.5.03

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

03/10/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

363 

AIRR 

0001966-

52.2011.5.03

.0018  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

364 

AIRR 

0002008-

95.2011.5.03

.0020 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

365 

AIRR 

0001594-

30.2011.5.03

.0107 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

366 

AIRR 

0001252-

95.2011.5.03

.0114 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 
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367 

AIRR 

0002181-

59.2011.5.03

.0137 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

368 

AIRR 

0002183-

16.2011.5.03

.0109 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

26/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

369 

RR 

0155500-

14.2009.5.03

.0009 

7ª 
Pedro Paulo 

Manus 
26/09/2012 2 Sim Bancário 

370 

ARR 

0000205-

96.2010.5.03

.0025 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

19/09/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

371 

RR 

0000613-

14.2010.5.03

.0114 

7ª 
Pedro Paulo 

Manus 
19/09/2012 13 Não 

Teleatenden

te 

372 

ARE 

0001700-

71.2011.5.03

.0016 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

29/08/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

373 

AIRR 

0001016-

65.2011.5.18

.0005 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

29/08/2012 2 Sim Técnico 

374 

ARE 

0001402-

84.2010.5.03

.0058 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

22/08/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 
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375 

RR 

0000170-

69.2011.5.03

.0036 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

15/08/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

376 

ARR 

0001079-

56.2010.5.03

.0098 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

15/08/2012 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

377 

AIRR 

0089900-

02.2009.5.15

.0045 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/06/2012 2 Sim Bancário 

378 

RR 

0003689-

92.2010.5.12

.0050 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/06/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

379 

AIRR 

0008100-

11.2009.5.15

.0090 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

27/06/2012 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

380 

RR 

0000810-

06.2010.5.03

.0037 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

06/06/2012 11 Sim 
Teleatenden

te 

381 

RR 

00229000-

23.2005.5.02.

0061 

6ª 
Flavio Portinho 

Sirangelo (D.C.) 
02/05/2012 9 Não Cabelereiro 

 

382 

RR 

0001326-

13.2010.5.03

.0106 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
16/05/2012 13 Não 

Teleatenden

te 
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383 

ARR 

0000491-

95.2011.5.03

.0136 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
09/05/2012 14 Não 

Teleatenden

te 

384 

AIRR 

0000767-

10.2011.5.03

.0013 

8ª 
Dora Maria da 

Costa 
25/04/2012 4 Sim 

Operador 

de 

Telemarketi

ng 

385 

AIRR 

0258600-

40.2007.5.02

.0087 

3ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

18/04/2012 6 Sim Esteticista 

386 

RR 

0001797-

44.2010.5.03

.0004 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
18/04/2012 13 Não 

Teleatenden

te 

387 

ARR 

0000029-

34.2011.5.03.

0009 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
29/02/2012 14 Não 

Teleatendent

e 

 

388 

ARR 

0000440-

32.2011.5.03

.0024 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
29/02/2012 14 Não 

Teleatenden

te 

389 

RR 

3833600-

25.2008.5.09

.0016 

6ª 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

08/02/2012 2 Sim Manicure 

390 

RR 

0066000-

04.2005.5.17

.0003 

1ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

08/02/2012 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 
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391 

RR 

0043000-

81.2009.5.04

.0201 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

08/02/2012 2 Sim 

Operador 

de 

Empilhadeir

a 

392 

ARR 

0000467-

81.2011.5.03

.0002 

7ª 
Ives Gandra 

Martins Filho 
14/12/2011 14 Não 

Teleatenden

te 

393 

AIRR 

0528100-

67.2006.5.02

.0081 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

14/12/2011 6 Sim Veterinário 

394 

RR 

0001518-

95.2010.5.03

.0024 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

07/12/2011 2 Sim 
Teleatenden

te 

395 

RR 

0220700-

05.2008.5.09

.0245 

8ª 
Márcio Eurico 

Vitral Amaro 
19/12/2011 1 

Não, 

Regional 
Supervisor 

396 

RR 

0007140-

75.2008.5.09

.0666 

6ª 

Augusto César 

Leite de 

Carvalho  

28/09/2011 2 Sim Mecânico 

397 

AIRR 

0048840-

14.2006.5.06

.0010 

1ª 

Luiz Phelippe 

Vieira de 

Mello Filho 

29/06/2011 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

398 

RR 

0009600-

18.2006.5.06

.0010 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

22/06/2011 2 Sim Bancário 
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399 

RR 

0000424-

05.2010.5.18

.0054 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

22/06/2011 2 Sim 
Teleatenden

te 

400 

AIRR 

0168241-

80.1999.5.01

.0401 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

23/02/2011 2 Sim Eletricista 

401 

RR 

0022900-

34.2004.5.02

.0461 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

01/12/2010 2 Sim 

Auxiliar de 

Enfermage

m 

402 

AIRR 

0096941-

82.2005.5.04

.0007 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

25/08/2010 2 Sim 
Técnico de 

Informática 

403 

RR 

0044100-

13.2009.5.03

.0003  

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

23/06/2010 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

404 

RR 

0070600-

83.2009.5.03

.0111 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

16/06/2010 2 Sim 

Instalador e 

Reparador 

de Linhas 

Telefônicas 

405 

RR 

0056540-

49.2003.5.06

.0009 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

05/05/2010 2 Sim Professor 

406 

RR 

0123900-

67.2008.5.03

.0022 

7ª 
Maria Doralice 

Novaes 
14/04/2010 14 Não 

Teleatenden

te 
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407 

AIRR 

0062141-

19.2003.5.10.

0011 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

07/04/2010 2 Sim Engenheiro 

 

408 

RR 

0864900-

30.2006.5.09

.0015 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

10/03/2010 2 Sim 
Instalador 

de Redes 

409 

AIRR 

0004640-

38.2008.5.03

.0105 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

16/12/2009 2 Sim 
Instalador 

de Redes 

410 

RR 

0156400-

71.2007.5.03

.0007 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

11/11/2009 2 Sim 
Instalador 

de Redes 

411 

RR 

0176742-

66.2001.5.15

.0044 

6ª 

Mauricio 

Godinho 

Delgado 

28/10/2009 2 Sim Bancário 

412 

RR 

0032900-

51.2005.5.03

.0002 

3ª 

Alberto Luiz 

Bresciani de 

Fontan Pereira 

23/09/2009 2 Sim 
Teleatenden

te 
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APÊNDICE C – PESQUISA EMPÍRICA SOBRE PARASSUBORDINAÇÃO 

 

Nº 
Numeração 

Única 
Turma Relator 

Data de 

Julgamento 

Tipo de 

Ementa 

Favorável à 

Tese 

Categoria 

Profission

al 

1 

AIRR 

0001074-

72.2013.5.02.0

028 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

29/06/2016 1 Não Bancário 

2 

AIRR 

0000427-

39.2014.5.23.0

002 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

29/06/2016 1 Não 

Corretor 

de 

Seguros 

3 

RR 0000920-

02.2013.5.04.0

771 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

15/06/2016 1 Não Bancário 

4 

RR 0000577-

24.2011.5.15.0

042 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

02/03/2016 2 Não 
Borrachei

ro 

5 

AIRR 

0000509-

83.2012.5.02.0

080 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

06/04/2016 1 Não Vendedor 

6 

RR 0000790-

94.2011.5.07.0

028 

7ª 

Douglas 

Alencar 

Rodrigues 

09/12/2015 3 
Não 

analisada 
Professor 

7 

RR 0002326-

18.2010.5.12.0

035 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

14/10/2015 2 Não Músico 

8 

RR 0000341-

74.2012.5.03.0

138 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

30/09/2015 1 Não 

Gerente 

de 

Corretora 
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de 

Imóveis 

9 

RR 0002031-

09.2012.5.02.0

384 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

16/09/2015 2 Não 

Corretor 

de 

Imóveis 

10 

RR 0000043-

46.2012.5.05.0

132 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

13/05/2015 2 Não 

Operador 

de 

Logística 

11 

AIRR 

0001580-

69.2013.5.03.0

012 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

18/03/2015 2 Não 

Corretor 

de 

Seguros 

12 

RR 0001756-

44.2010.5.03.0

112 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

22/04/2015 1 Não 

Corretor 

de 

Seguros 

13 

AIRR 

0001367-

38.2011.5.01.0

061 

2ª 

Claudio 

Armando 

Couce de 

Menezes 

(D.C.) 

19/11/2014 2 Não Bancário 

14 

RR 0036800-

23.2009.5.09.0

006 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

16/11/2014 1 Não 

Corretor 

de 

Seguros 

15 

RR 0133400-

13.2008.5.15.0

156 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

05/11/2014 2 Não Dentista 

16 

RR 0000574-

13.2013.5.09.0

092 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

08/10/2014 2 Não 

Corretor 

de 

Seguros 

17 

RR 0075800-

47.2010.5.17.0

014 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

10/09/2014 2 Não 
Fisioterap

euta 
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18 

AIRR 

0002138-

96.2012.5.03.0

005 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

18/12/2013 2 Não 
Fisioterap

euta 

19 

RR 0000513-

90.2010.5.02.0

048 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

13/11/2013 2 Não 

Editor 

Chefe de 

Revista 

20 

AIRR 

0132800-

24.2007.5.02.0

015 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

19/06/2013 2 Não Professor 

21 

ARR 0041600-

81.2006.5.02.0

075  

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

24/04/2013 2 Não Professor 

22 

RR 0001394-

49.2010.5.09.0

088 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

17/04/2013 2 Não 
Massoter

apeuta 

23 

AIRR 

0394500-

42.2009.5.09.0

018  

4ª 

Vieira de 

Mello 

Filho 

18/12/2012 4 

Favorável 

aos 

Princípios 

Executivo 

de Vendas 

24 

AIRR 

0286900-

72.2005.5.02.0

025 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

12/12/2012 2 Não 
Consultor 

Técnico 

25 

RR 2225100-

08.2009.5.09.0

014 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

14/11/2012 2 Não Podólogo 

26 

AIRR 

0120700-

36.2009.5.03.0

113 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

26/09/2012 2 Não 
Engenhei

ro 
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27 

AIRR 

0258600-

40.2007.5.02.0

087 

3ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

18/04/2012 2 Não 
Esteticist

a 

28 

AIRR 

0528100-

67.2006.5.02.0

081 

6ª 

Maurício 

Godinho 

Delgado 

14/12/2011 2 Não 

Médico 

Veterinári

o 

 


