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A primeira edição da revista LIDE nos faz re-
fletir sobre grandes problemas dos nossos dias: 
terceirização, direitos dos atletas profissionais, 
as licenças maternidade e paternidade diante 
das novas formações familiares, as redes sociais 
como provas em ações trabalhistas e o tão fala-
do e pouco conhecido assédio moral. Assuntos 
presentes nas petições que chegam diariamente 
à Justiça do Trabalho, mas também nas conver-
sas entre amigos, nas páginas dos jornais, ou até 
mesmo do nosso lado.

Não há como fecharmos os olhos para temas 
tão pulsantes. A nós, da Justiça, é dada a incum-
bência de julgar os casos que chegam até as Va-
ras do Trabalho. Mas nosso papel como cidadãos 
vai além. Propomos, com esta nova publicação da 
Justiça do Trabalho no Distrito Federal e no To-
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cantins, uma reflexão. Patrões precisam refletir se 
estão exercendo de forma íntegra seus papéis na 
sociedade. Empregados também, pois inúmeros 
são os casos julgados em que fica clara a má-fé 
de trabalhadores.

O papel do juiz vai além da sala de audiência. 
E não podemos aguardar a regulamentação legal 
para todos os problemas que nos são apresen-
tados. Portanto, para não julgar mecanicamente, 
precisamos amadurecer os posicionamentos e 
nos colocar na posição de ambos os litigantes! E 
da sociedade...

Uma ótima leitura e reflexão.

André R.P.V. Damasceno
Presidente do TRT10ª Região

Artigo do juiz Gustavo Carvalho Chehab.
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A terceirização acaba  com
o valor da força de trabalho

Por Mauro Burlamaqui
.........................................................................................................
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#Em pauta

ara o desembargador Grijalbo Fernandes Cou-
tinho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região (TRT-10), a terceirização cresce no 

Brasil porque esse mecanismo é extremamente vantajoso 
para os capitalistas, mas causa o rebaixamento do valor da 
força de trabalho, esfacelando a organização de trabalha-
dores e seus sindicatos de classe.

Por que a terceirização é tão amplamente utiliza-
da e segue crescendo no Brasil? Quais as vantagens 
para o ente público e para as empresas privadas que 
terceirizam mão-de-obra? 

Por causalidades distintas fincadas no mesmo vetor, 
qual seja, a maximização dos lucros gerador do acúmulo 
de riquezas. A primeira causalidade possui natureza his-
tórica. Tem relação com o nosso processo de entificação 
do capitalismo, cuja matriz colonial-escravista, hipertardia 
e dependente estruturou as relações sociais no Brasil a 
partir da superexploração da força de trabalho. Essa per-
versa vertente jamais foi superada, a ponto de a transi-
ção da fase agrícola para a industrialização ter sido feita 
sem nenhuma revolução burguesa, preservando, assim, 
os interesses da arcaica elite rural, da nascente indústria 
e dos financiadores internacionais. Em outras palavras, 
qualquer forma de precarização do trabalho inventada 
mundo afora tem maior adaptabilidade em um país da 
periferia capitalista, considerando a herança política, eco-

nômica, ideológica e cultural contra o trabalho no Brasil. 
Logo, a terceirização e o banco de horas, por exemplo, 
encontram campo fértil onde o grau de resistência ao 
despotismo do capital é menor. Faz parte da triste história 
das relações de trabalho no Brasil impor ao trabalho as 
mais profundas segregações. 

A outra causalidade é de caráter estrutural. A crise 
de sobreacumulação do capitalismo mundial presente 
desde os anos 1970 exigiu uma reestruturação produ-
tiva movida pelo consistente ataque ao valor trabalho 
como tentativa de valorização dos capitais em níveis 
razoáveis, afinal de contas, ainda é o trabalho vivo que 
consegue dar ao sistema econômico o seu alimento 
vital. A fragmentação da cadeia produtiva ou a sub-
contratação nascida no Japão, mais especificamente na 
Toyota, foi uma das respostas mais contundentes para 
rebaixar os salários e desarticular a organização da 
classe trabalhadora. Toyotismo e acumulação flexível 
como os novos métodos de gestão do sistema econô-
mico estão ancorados na repartição radical da cadeia 
produtiva (terceirização interna e externa).

A terceirização cresce porque esse mecanismo é ex-
tremamente vantajoso para os capitalistas, sendo possí-
vel, portanto, rebaixar enormemente o valor da força de 
trabalho. E ainda do ponto de vista político, a terceiriza-

ção atinge outro objetivo central da burguesia mundial, 
qual seja, esfacelar a organização de trabalhadores, bem 
como os seus sindicatos de classe. 

No âmbito do poder público, também a redução de 
custos determina a adoção do modelo terceirizante.Trata-
se do enxugamento do Estado, em sua vertente neolibe-
ral presente de modo mais visível desde o Consenso de 
Washington, para atender compromissos variados com 
os capitalistas, especialmente com a banca financeira, 
os rentistas e os “empreendedores” em apuros. Os ter-
ceirizados, evidentemente, são as vítimas centrais desse 
calamitoso processo de desrespeito aos seus direitos hu-
manos. Seguindo o atual ritmo, não tardará o tempo em 
que todos os servidores do Poder Público ou quase todos 
serão terceirizados e precarizados. O sistema engolirá 
todos. Portanto, os engravatados e outros bem vestidos 

de hoje, em pouco tempo, virarão uma massa de homens 
e mulheres com altos níveis de proletariedade social. 

A terceirização também acontece no setor privado. 
O processo e as relações são as mesmas ou têm dife-
rença da terceirização no setor público? 

Do ponto de vista prático, a terceirização, seja no se-
tor privado ou no público, precariza e humilha os trabalha-
dores terceirizados. São eles discriminados no tratamen-
to remuneratório, nas condições de trabalho precárias e 
propícias a adoecimentos e acidentes, além de laborarem 
em jornada bem mais extensas e intensas, pouco valori-
zados, quando não simplesmente ignorados até mesmo 
pelos seus colegas de trabalho efetivos. A invisibilidade 
social também faz parte da vida do terceirizado, no poder 
público e nas empresas privadas. Em suma, ser terceiri-
zado é um teste de resistência humana. 

#lide
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Quais as principais desvantagens da terceiriza-
ção para o trabalhador? 

Todas. Acentuado rebaixamento salarial frente 
aos seus colegas de sala empregados da empresa 
principal, jornadas intensas e extenuantes, cobranças 
mais severas pelo cumprimento de metas, humilha-
ções frequentes, invisibilidade social, rasgada discri-
minação em todos os aspectos, muitas vezes até nos 
refeitórios e vestuários diferentes a eles dispensados, 
condições precárias de trabalho geradoras de adoeci-
mentos, acidentes, mortes e mutilações, segregação 
social, esfacelamento da sua identidade como sujeito 
trabalhador criativo ou produtivo e integrante de uma 
categoria profissional dotada de direitos materiais e 
imateriais. 

No setor público, diz-se que a terceirização aca-
ba tirando a oportunidade de acesso a carreiras 
públicas por meio de concurso. Todas as carreiras 
públicas podem e devem ser acessadas apenas por 
concurso? Ou existem exceções? 

Em um país com forte tradição patrimonialista, de 
apropriação do público pelos sujeitos detentores de 
maior poder econômico e político, tal como nos conta 
maravilhosamente Raimundo Faoro em sua magnífica 
obra “Os donos do poder”, o concurso público ainda 
é o meio mais democrático para selecionar servidores 
públicos. É verdade, por outro lado, que por ascende-
rem aos bens materiais e imateriais de maneira precá-
ria os mais pobres dessa sociedade radicalmente de-
sigual terão muito menos chances de aprovação nos 
certames. Mas sem a existência do concurso, tenho 
a convicção disso, também não seriam eles, os tra-
balhadores pobres escolhidos senão alguns privilegia-
dos nem sempre detentores dos méritos para tanto. 

É forçoso reconhecer que parte da classe média, 
especialmente em Brasília (DF), enxerga o tema do 
terceirizado no serviço público de forma preconcei-
tuosa, quiçá, profundamente egoística. Tem raiva do 
colega terceirizado e não da terceirização. Sintetica-
mente, desde que preservado o seu lugar com as-

cendência funcional sobre os subcontratados, pouco 
importa a terceirização em outros espaços. 

A terceirização deve ser combatida no serviço pú-
blico porque, como é de sua lógica, rebaixa de forma 
geral as condições de trabalho, além de criar duas ca-
tegorias de trabalhadores dentro de uma repartição: 
os de primeira classe de um lado e, os e de segunda, 
do outro, o que é lamentável sob o ponto de vista da 
quebra da integralidade dos Direitos Humanos dos 
trabalhadores mais frágeis. 

Em síntese, lutar contra a terceirização significa, 
antes de tudo, respeitar os trabalhadores terceiriza-
dos, banindo quaisquer tipos de discriminação e unin-
do-se a eles na busca de alternativas para tornar a 
sociedade do trabalho menos desigual e injusta. O 
fato é que não há, pela lógica do mecanismo patronal 
adotado largamente nas duas últimas décadas, tercei-
rização boa. Para reduzir custos, necessariamente, 
ao terceirizado dispensam-se condições de trabalho 
indignas. 

O senhor fez um estudo profundo sobre terceiri-
zação e acidentalidade. Quais as principais proble-
mas ligados à saúde do trabalhador trazidos pela 
terceirização? 

A terceirização mata, mutila, escraviza e humilha 
trabalhadores. Fincada fundamentalmente na redu-
ção de custos empresariais dentro do processo 
produtivo, as condições de trabalho precárias 
geram adoecimentos e mortes em proporção 
elevadíssima. É de se inquirir, então, sobre a 
possibilidade de trabalho terceirizado digno, 
o que é absolutamente incompatível com a 
lógica desse modo de gestão capitalista. 

Pude constatar na minha pesquisa, com base em 
dados produzidos por fontes diversas, que os terceiri-
zados estão muito mais sujeitos ao terror dos aciden-
tes, adoecimentos, mortes e mutilações relacionados 
ao trabalho. No setor elétrico brasileiro, por exem-
plo, a vida de um trabalhador terceirizado vale seis 
ou sete vezes menos do que a vida de um colega 

da empresa principal. Essa proporção é aumentada 
para quase 15 vezes no âmbito da Petrobrás. Não 
é diferente na construção civil. Nas obras da Copa 
do Mundo de 2014, dos doze trabalhadores mortos 
no exercício de suas funções laborais, 11 deles eram 
terceirizados. Ademais, as atividades perigosas estão 
sendo destinadas precipuamente ao pessoal tercei-
rizado, sem a adoção das medidas preventivas para 
evitar acidentes, até porque, reitero, a terceirização 
existe para diminuir os custos da produção. Em tal 
contexto, não tem sentido algum adotar política séria 
preventiva de acidentes e adoecimentos, porque isso 
atinge o âmago da razão de ser da terceirização: au-
mento dos custos. Em síntese, mata-se ou mutila-se 
conscientemente milhares de seres humanos, cujas 
condições de trabalho são muitas vezes parecidas 
com aquelas dispensadas durante a Segunda Revo-
lução Industrial, no século XIX na Europa Ocidental.# 

#lide



#Capa

1110

Uma realidade
polêmica

Terceirização
...............................................................................................

Por Mauro Burlamaqui

terceirização, ou a contratação indireta de 
profissionais por meio de empresas inter-
postas para atividades de suporte (as cha-
madas atividades-meio), é uma realidade 

presente na economia mundial e, principalmente, brasi-
leira. Realidade bastante polêmica, que há anos lota os 
tribunais do país com causas que discutem sua legali-
dade, seu alcance e as responsabilidades e deveres de 
cada ator envolvido – o tomador do serviço, o prestador 
do serviço e o trabalhador.

De um lado, a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) afirma, em seu site, que com a terceirização as 
empresas ganham, dentre outras vantagens, especialida-
de, melhor técnica e tecnologia, eficiência, desburocrati-
zação, incremento de produtividade e melhoria de com-
petitividade, o que pode significar redução de custos do 
produto para a empresa e para o consumidor final. 

Já para o desembargador Grijalbo Fernandes Cou-
tinho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(TRT-10), a precariedade laboral causada pela terceiri-
zação resulta em uma drástica redução de salários, na 
pulverização sindical, na ofensa a direitos imateriais, na 
larga prática do trabalho escravo contemporâneo em vá-
rios segmentos (construção civil, têxtil e rural) e nas mor-
tes e mutilações dos trabalhadores dos setores elétrico, 
petroleiro e da construção civil.

...........................................................

A

#lide
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Recentemente, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) foi obrigada a identificar o número de 
trabalhadores a serem contratados pela empresa para 
“substituir” terceirizados que estavam realizando a ativi-
dade-fim da empresa. A juíza Audrey Chocair Vaz, autora 
da sentença, frisou que, com a intensificação da tercei-
rização no mercado brasileiro, já é possível vislumbrar 
uma série de problemas que envolvem a questão, princi-
palmente do ponto de vista do próprio trabalhador. 

Ela explica que o trabalhador terceirizado geralmente 
é contratado por uma empresa com a qual não estabe-
lece vínculo, tanto que, em inúmeros casos, quando se 
encerra o contrato entre as empresas prestadora e toma-
dora, o contrato de trabalho é rompido, porque aquele 
trabalhador só foi contratado para exercer atividades na 
tomadora de serviços, passando a ser “descartado” quan-
do finda a prestação.

Segundo a juíza, o terceirizado sofre um processo de 
alienação, já que, após ser contratado para posto espe-
cífico, não há como progredir funcionalmente na empresa 
tomadora, e dificilmente o será na empresa prestadora. 
São trabalhadores que por inúmeros e sucessivos anos 
realizam as mesmas tarefas e ocupam os mesmos car-
gos, geralmente “pulando” de uma para outra empresa 
de terceirização. 

Como consequência disso, muitos trabalhadores 
terceirizados acabam não gozando as férias, já que na 
maioria das vezes têm seus contratos de trabalho rompi-
dos antes de gozá-las e as recebem de forma indeniza-
da – quando conseguem receber. “Não é a toa que tais 
trabalhadores submetem-se a um percentual de adoe-
cimento decorrente do trabalho superior ao trabalhador 
tradicional (empregado direto)”, destacou a magistrada.

A Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho reco-
nhece a legalidade da terceirização para execução das 
atividades-meio. Diz o inciso III do verbete: “Não forma 
vínculo de emprego com o tomador a contratação de ser-
viços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços especia-
lizados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta”. 

A confusão, porém, começa logo aí. Não há norma 
especificando, detalhadamente, o que é atividade-meio 
e o que é atividade-fim em todos os setores produtivos. 
Diante disso, as empresas acabam contratando presta-
doras de serviços para executar atividades de diversas 
áreas, e esses casos acabam chegando à Justiça do 
Trabalho. 

Da mesma forma, órgãos da Administração Pública 
direta e indireta contratam empresas de prestação de 
serviços para diversas áreas, o que, para muitos, ofende 
o princípio do ingresso no serviço público por meio de 
concurso público, insculpido no artigo 37 Constituição Fe-
deral de 1988. E mais casos chegam ao Judiciário.

O que é
terceirização? 

 A terceirização é uma prática administrativa ou de gestão por 
meio da qual uma empresa delega a outras empresas – prestadoras 

de serviços – a realização de atividades de suporte ou atividade-meio, 
para poderem se concentrar nas suas atividades-fim. É um fenômeno 
crescente, exatamente pela visão empresarial da redução de custos e 
desburocratização. 
 A origem da terceirização se mistura com o surgimento do capi-
talismo, mas o fenômeno ganhou força com o nascimento do setor au-
tomobilístico, principalmente nos EUA, quando as grandes empresas 
passaram a concentrar todos os seus esforços para a confecção 

do produto principal, delegando atividades de suporte para 
empresas prestadoras de serviços. Hoje, a terceirização 

de mão-de-obra é amplamente utilizada no Brasil, 
em vários setores da economia e mesmo na 

Administração Pública.
 

“Não se estabelece uma relação 
de pertencimento ou de
identificação entre o empregado 
e seu empregador”.
   
            Juíza Audrey Chocair Vaz

#lide
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A contratação de terceirizados para as atividades-fim da empresa podem 
levar até mesmo a condenações por danos morais coletivos. Esse foi o caso 
da Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras). A Primeira Turma do TRT 10 
determinou que a empresa encerrasse os contratos de terceirização por con-
siderar que eles lesaram a sociedade, e condenou a empresa ao pagamento 
de indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos, a serem revertidos 

ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 
para contestar os contratos de terceirização de mão de obra 

para funções e serviços inseridos na atividade-fim da Eletro-
brás, que deveriam ser preenchidos por candidatos aprova-
dos em concurso público, como determina o artigo 37 da 
Constituição Federal.

Os contratos da Eletrobrás questionados pelo MPT 
englobavam profissionais da área administrativa, 
como secretárias de nível superior e contínuos, entre 
outros. Nos autos, a Eletrobrás alegou que os con-
tratos em questão referem-se a trabalhadores que 
executam atividades instrumentais, não relacionados 
aos objetivos finalísticos da empresa.

Mas a Primeira Turma seguiu o entendimento do 
relator, desembargador Dorival Borges, para quem 
os cargos estariam, sim, relacionados à atividade-
fim da empresa, “pois essenciais na cadeia adminis-
trativa à consecução do objeto social da Eletrobrás”. 
Ele votou no sentido de proibir a empresa de contratar 
terceirizados para trabalharem em funções de contínuo 

e secretariado executivo, em áreas referentes a suas ati-
vidades-fins. Tais contratações só poderão ser feitas por 

concurso público. Foi determinado, ainda, que não sejam 
prorrogados os contratos já firmados e em curso.

Ao condenar a empresa, a Primeira Turma considerou que a 
conduta atingiu ampla parcela da sociedade, que poderia se candi-

datar aos cargos públicos ocupados ilegalmente.

Em outra condenação, também em Ação Civil Pública ajuizada pelo MPT, 
R$ 1 milhão foi o valor da indenização imposta ao Departamento Nacional de 
Infra Estrutura de Transportes (DNIT), por conta da contratação irregular de 
funcionários terceirizados para trabalhar em vários cargos em postos de pe-
sagem de veículos controlados pelo órgão. O juiz do Trabalho Rogério Neiva 

Pinheiro, autor da sentença, ainda determinou que o 
DNIT se abstivesse de contratar terceirizados para 
os cargos questionados pelo MPT: chefe de posto, 
chefe de equipe, emissor operador de equipamen-
to, fiscal de pista, motorista e auxiliar de serviços 
gerais. 

Ao analisar a Lei 10.233/2001, que trata das atri-
buições do DNIT, o magistrado revelou que não há 
como negar que as operações realizadas por estes 
profissionais, em postos de pesagem nas rodovias 
federais, são todas de caráter finalístico. Segundo 
ele, as funções até poderiam ser consideradas ativi-
dades meio em várias outras áreas institucionais do 
Poder Executivo, mas não em se tratando do órgão 
responsável pela fiscalização das rodovias federais. 

Além disso, o juiz lembrou que, entre as ativi-
dades terceirizadas constam as de fiscalização, ou 
seja, cargos que exercem o mais puro e induvidoso 
exercício do Poder de Polícia, que não pode ser ob-
jeto de terceirização. 

A terceirização envolve nítida violação ao princí-
pio do concurso público, previsto no artigo 37 (inciso 
II) da Constituição Federal, disse o juiz, para quem 
a atividade objeto da terceirização no DNIT “deveria 
ser realizada por servidores ocupantes de cargo pú-
blico em provimento efetivo e concursados”. 

O DNIT foi condenado a pagar indenização para 
compensação de dano moral coletivo, no valor de 
R$ 1 milhão, a ser revertida ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e ainda se abster de firmar 
contratos ou prorrogar contratos que tenham como 
objeto a terceirização desses cargos, sob pena de 
multa diária de R$ 1 mil por trabalhador envolvido. 

“O exercício do Poder de
Polícia envolve típica
manifestação da soberania 
nacional, a qual não se
terceiriza”

                      Juiz Rogério Neiva

#lide
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Diversos processos envolvendo a nomeação de 
carteiros aprovados em concursos dos Correios tra-
mitam na Justiça do Trabalho da Décima Região. 
Em dois casos analisados pela Segunda Turma, dois 
candidatos aprovados no concurso de 2011 tiveram 
garantido o direito à nomeação, depois que ficou com-
provada a contratação de pouco mais de dois mil tra-
balhadores temporários ainda durante a vigência do 
certame. A decisão dos desembargadores considerou 
ilegal a preterição dos candidatos por terceirizados.

As duas ações foram propostas dentro do prazo 
de validade do concurso, que expirou em setembro 
de 2013. Esse, aliás, foi o motivo para que as de-
cisões não fossem ampliadas para alcançar os de-
mais candidatos classificados em melhores posições 
no certame, uma vez que as duas decisões foram 
dadas quando o concurso público não era mais juri-
dicamente eficaz. Os autores das reclamações man-
tiveram seus direitos resguardados porque ajuizaram 
as ações antes do fim do seu prazo de validade.

Para o desembargador Mário Caron, relator de 
um dos processos, não havia nos autos documen-
tos que indicassem a ocorrência de situação excep-

cional para justificar as contratações temporárias, 
que desrespeitam a Lei 6.019, de 1974. “A carência 
de pessoal não foi transitória e também não houve 
acréscimo extraordinário de serviços”, pontuou.

O desembargador destacou que houve desvirtu-
amento da finalidade e de todos os demais princí-
pios que devem reger a atuação da administração 
pública. “São incontroversas nos autos não apenas 
a classificação do autor em 630º lugar no concurso 
público para o cargo de carteiro, como também a 
contratação de trabalhadores temporários, ainda du-
rante a vigência do certame, em número superior à 
ordem classificatória do autor.”

Em outra ação, o Banco do Brasil também foi 
obrigado a convocar, para realização de exames mé-
dicos pré-admissionais, um candidato aprovado em 
2.017º lugar no concurso realizado em 2012 para 
formação de cadastro reserva de escriturário, e que 
expirou no dia 6 de maio de 2014. 

O candidato pleiteou sua contratação imediata, 
ou a reserva de vaga em seu benefício, alegando 

que foi aprovado dentro das 2,5 mil vagas destina-
das ao Distrito Federal. Segundo ele, o banco pu-
blicou em dezembro de 2013 um novo edital para 
concurso semelhante ao que estava ainda vigente. 
Sustentou ainda que, nos dois últimos anos, foram 
realizadas licitações para contratar empregados ter-
ceirizados temporários.

O Banco, por sua vez, alegou que a celebração 
desses contratos decorreria da necessidade transi-
tória e sazonal para substituição de pessoal regular 
e permanente, ou do acréscimo extraordinário de 
serviços. A instituição negou que tenha sido feita 
qualquer contratação de candidatos aprovados no 

concurso de 2013 antes do término do prazo de va-
lidade do primeiro certame de 2012.

A relatora do caso na Primeira Turma, desem-
bargadora Elaine Vasconcelos, considerou inválido o 
argumento de que o concurso foi realizado para for-
mação de cadastro reserva. Segundo ela, o Banco 
gerou expectativa de que os candidatos aprovados 
até a 2.500ª posição seriam aproveitados. Para a 
magistrada, a jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do STF orientam o entendimento 
de que a contratação de empregados temporários 
abre caminho para a convocação da candidata apro-
vada no certame.

 
Qual o conceito

de atividade-fim?

A resposta a essa questão será dada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no julgamento de um recurso que trata 

desse tema e teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Vir-
tual daquela Corte. 

A decisão do STF poderá trazer parâmetros e balizas mais objetivas para 
que a Justiça do Trabalho analise e julgue os milhares de casos que discutem 
contratos de terceirização de mão de obra. 

Ao reconhecer a existência de repercussão geral no Agravo (ARE) 713211, os 
ministros da Corte Suprema ressaltaram que existem milhares de contratos de 
terceirização de mão de obra nos quais subsistem dúvidas quanto a sua licitude, 
tornando necessária a discussão do tema. A delimitação das hipóteses de 

terceirização diante do que se compreende por atividade-fim é matéria de 
índole constitucional, sob a ótica da liberdade de contratar, frisou o 

relator do caso no STF, ministro Luiz Fux. A existência de inúme-
ros processos sobre a matéria poderia, segundo ele, “en-

sejar condenações expressivas por danos morais 
coletivos semelhantes àquela verifica-

da nestes autos”. 

“Restou incontroversa a
contratação temporária de 
terceirizados durante o prazo 
de validade do concurso” 

                   Des. Elaine Vasconcelos

#lide
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m junho e julho de 2014, Brasília – assim 
como todo o Brasil – parou para assistir à 
Copa do Mundo FIFA de Futebol. A cidade 
foi sede de quatro partidas, realizadas no Es-

tádio Nacional, que movimentaram a cidade, encheram as 
ruas de torcedores de várias nacionalidades e aqueceram 
o comércio local. 

A competição envolveu todas as instâncias públicas, até 
mesmo a Justiça do Trabalho da 10ª Região, que acabou 
“participando” do evento após ser chamada a se manifestar 
em duas situações, uma vez pelo Ministério Público do Tra-
balho, referente a reidratação dos atletas em consequência 
do calor, e outra pela União, quanto à legalidade da coleta 
de dados biométricos de vigilantes contratados para atuar 
nos estádios. 

Nos meses em que foi realizado o evento, fazia bas-
tante calor nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 
Brasil. Diante dessa constatação, o Ministério Público do 
Trabalho ajuizou ação civil pública em que pedia que a 
FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado) de-
terminasse a realização de intervalos a cada 30 minutos, 
para reidratação dos jogadores, durante os jogos da Copa 
do Mundo, quando a temperatura ambiente fosse igual ou 
superior a 32ºC. Em 20 de junho, o juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Brasília concedeu liminar, com abrangência 
nacional, determinando a realização das pausas. 

A Justiça tentou, inicialmente, promover conciliação en-
tre as partes. Diante da impossibilidade de acordo, o juiz 
Rogério Neiva Pinheiro tomou a decisão. Na sentença, o 
magistrado se baseou na súmula 736 do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que estabelece a competência da Justiça 
do Trabalho para julgar ações que tenham como causa de 
pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à 
segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Copa“Não apenas os estrangeiros 

residentes no Brasil são desti-
natários de direitos e garantias 
fundamentais estabelecidos
pela Constituição”

                                   Juiz Rogério Neiva

E

do Mundo
Por Mauro Burlamaqui

#lide
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Quanto à alegação de envolver jogadores estrangeiros, o 
juiz lembrou que a doutrina e a jurisprudência apontam que 
não apenas os estrangeiros residentes no Brasil são desti-
natários de direitos e garantias fundamentais estabeleci-
dos pela Constituição Federal, como o próprio artigo 1º 
do Pacto de San Jose da Costa Rica que indica como 
destinatários de tais direitos todos os seres humanos. 

O juiz revelou que a própria Federação já conta 
com previsão de pausas nos jogos em casos de tempe-
raturas elevadas. “Entendo que obrigar a FIFA a cumprir a 
norma que esta própria estabeleceu não pode ser conside-
rada medida capaz de comprometer o bom andamento da 
competição”, concluiu o magistrado.

A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10). Em 27 de junho, 
ao analisar o Mandado de Segurança da FIFA, o desem-
bargador Brasilino Santos Ramos manteve a sentença do 
juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília, que determinou, em 
caráter liminar, a realização de intervalos para reidratação 
dos jogadores durante os jogos. A decisão teve abrangência 
nacional.

Paralisações
A decisão da Justiça do Trabalho do Distrito Federal foi 

respeitada durante a competição. Atendendo à determinação 
do TRT-10, a partida entre Portugal e Estados Unidos da 
América, realizada em Manaus (AM) no dia 22 de julho, foi 
interrompida aos 39 minutos do primeiro tempo para os joga-
dores se reidratarem. 

Outra partida que teve pausa para reidratação foi entre 
Holanda e México, que aconteceu em Fortaleza, no dia 29 
de junho. O juiz interrompeu o jogo para os jogadores se rei-
dratarem por conta da temperatura na capital cearense, que 
naquele dia ultrapassou os 32º C.

Vigilantes
No dia 27 de junho, o presidente do TRT-10, desembar-

gador André Damasceno, acolheu pleito da União e decidiu, 
liminarmente, que a coleta de biometria (digitais) poderia ser 

utilizada pela Polícia Federal (PF) para controlar o acesso 
de vigilantes contratados para trabalhar nas instalações de 
estádios durante a Copa do Mundo FIFA 2014.

O desembargador analisou recurso da União contra 
decisão do juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, que 
concedeu liminar em favor do Sindicato dos Emprega-
dos de Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito 
Federal determinando que a PF se abstivesse de impedir   
a entrada de vigilantes sem o prévio cadastramento. 

Em sua decisão, o presidente do TRT-10 lembrou que 
existe portaria do Departamento da Polícia Federal estabele-
cendo requisitos para os profissionais de segurança privada 
atuarem dentro dos estádios de futebol. “A complexidade dos 
interesses envolvidos em evento de tal magnitude impõe cui-
dados específicos e coordenação diferenciada na segurança 
dos locais em questão. Ao estabelecer regras para a entrada 
nos locais dos jogos, o Departamento de Polícia Federal es-
tabeleceu normas rígidas, que visam à segurança exclusiva 
daqueles locais. Não estabeleceu regras genéricas limitado-
ras do exercício comum da profissão”, pontuou o presidente.

Lições
 

 O torneio não deixou boas recordações para os 
brasileiros. A seleção canarinho sofreu uma goleada histórica 
nas semifinais – 7 x 1 para a Alemanha, e acabou perdendo 
por 3 x 0 para a Holanda na disputa pelo terceiro e quarto 
lugar. 

Mas as decisões da Justiça do Trabalho, respeitadas 
pela FIFA e colocadas em prática durante a competição, 
mostraram que, no Brasil, mesmo grandes eventos como a 
Copa do Mundo devem colocar em primeiro lugar, sempre, 
a saúde e a integridade física dos trabalhadores envolvidos, 
mesmo que sejam os grandes nomes do futebol mundial.#

“A complexidade dos
interesses envolvidos em
evento de tal magnitude
impõe cuidados específicos”

                        Des. André Damasceno

#lide
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Estrutural
Transformando lixo 

em sustento

#Contexto

ão três toneladas de material, em média, 
que chegam todos os dias. Material esse 
que sustenta um universo de aproxima-
damente 2,5 mil pessoas que circulam 

pelos dez quilômetros quadrados do local - a pouco 
mais de trinta minutos do centro da capital da Re-
pública. Esse é o Lixão da Estrutural, em Brasília. 
Criado junto com a capital, com mais de 50 anos 
de intensa atividade, o espaço já acumula metros e 
metros de rejeitos aterrados: as montanhas usadas 
até recentemente passam de 30 metros de altura e 
o chão aterrado da área em uso atualmente já está 
a cerca de cinco metros do solo original. A produção 
de gás metano, advinda da decomposição do lixo 
orgânico, transformou o local em área degradada, 
que provavelmente nunca mais poderá ser usada 
para outro fim.

S
Texto: Mauro Burlamaqui
Fotos: Mauro Burlamaqui e Rafaela Alvim

#lide
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Trabalham no Lixão da Estrutural cerca de 2,5 mil 
catadores cadastrados em cooperativas. Juntam-se a 
eles centenas de motoristas de caminhão que trazem o 
lixo diário, e outros que vão ao local comprar o lixo dos 
catadores. Seguranças e fiscais do governo estadual 
completam a estrutura social do lixão. Onde, aliás, di-
ga-se de passagem, o Estado não tem muita presença. 

Expostos diuturnamente ao gás metano que é cria-
do pela decomposição do material orgânico, à sujeira, às 
moscas e mosquitos, ao sol escaldante e ao frio cortante, 
à chuva, os trabalhadores não têm à disposição nenhum 
equipamento de proteção individual, os conhecidos EPIs. 
Para enfrentar o dia a dia, os catadores acabam tendo 

#lide

que inventar sua própria proteção. Cobrem a cabeça e o 
rosto com bonés e panos, usam botas e luvas de vários 
tipos. Alguns usam duas luvas, ou três camisas, duas 
meias. Muitos reutilizam equipamentos usados e surra-
dos, encontrados no próprio Lixão.  

O cheiro de gás metano, em algumas áreas, é de 
causar náuseas em quem não está ambientando com o 
Lixão. A administração precisa construir dutos em certos 
locais, com fogo em seu interior, com o objetivo de sugar 
para fora o gás, para que ele não se acumule em exces-
so no subsolo e cause explosões.

Os trabalhadores locais dizem que o ambiente é tão 
poluído que nem os urubus trazem os filhotes para viver 
ali. E que os cães que vivem no Lixão, quando vão dar 
crias, vão para um local bem afastado. 

População local

Proteção
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Acidentes e segurança

Outro problema muito comum no lixão são os atro-

pelamentos. Caminhões, carretas e tratores transitam o 

tempo inteiro por toda a área, levando e trazendo lixo. 

Muitas vezes os catadores acabam não prestando aten-

ção, os motoristas também não, e catadores acabam sen-

do atropelados, morrendo ou sofrendo ferimentos graves. 

Além disso, seguranças que trabalham no local afir-

mam que alguns “criminosos” procurados pela polícia se 

#lide

escondem entre os catadores. A falta de presença do 

Estado e o tipo de proteção individual usado pelos cata-

dores – encobrindo totalmente o rosto e o corpo – é um 

“esconderijo perfeito” para quem procura um lugar para 

fugir da aplicação da lei.

Eles acabam não respeitando as regras estabelecidas 

e arrumando confusão com os catadores cadastrados. Há 

registro de assassinatos e roubos no local. Seguranças já 

foram agredidos por tentar controlar situações envolven-

do catadores e os intrusos.#

26
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#Decisão histórica

 reconhecimento da dupla licença maternida-
de de um casal homoafetivo de Brasília, às 
vésperas do Dia das Mães, foi um dos julga-
mentos mais marcantes da Justiça do Traba-

lho da Décima Região no último ano. A decisão representou 
um avanço na consolidação da jurisprudência sobre as novas 
formações familiares do mundo contemporâneo.

A sentença do caso foi proferida pela juíza Ana Beatriz 
Cid Ornelas, na 13ª Vara do Trabalho de Brasília, e confir-
mada pela Primeira Turma do TRT da 10ª Região. Nela, a 
magistrada concedeu licença maternidade para a compa-
nheira de uma mulher que gerou trigêmeos. Assim, as duas 
mães puderam ficar em casa pelos 120 dias previstos em 
lei, prorrogáveis por mais 60 dias, para cuidar das crianças.

Nos autos, ficou provado que as mulheres constituíram 
uma entidade familiar baseada na afetividade, na comu-
nhão de vida e na assistência mútua, emocional e prática. 
E dessa união, formalmente reconhecida, nasceram três 
bebês, registrados em nome do casal. A juíza Ana Bea-
triz entendeu que, apesar de formarem uma família com 
estrutura diferenciada, as duas mulheres e os três bebês 
merecem a proteção do Estado.

Novas formações familiares
Segundo a magistrada, a filiação materna não precisa 

advir exclusivamente do parto. “O período de licença mater-
nidade é único e insubstituível”, afirma. Para ela, se existem 
novos modelos familiares, estes devem ser dignos de tutela 
do Estado. Esse tipo de licença é um benefício conquistado 
por diversas nações ao longo dos tempos e é essencial para 
a formação e fortalecimento do vínculo materno.

Julgamento de benefício para
companheira de mulher que gerou 
trigêmeos ajudou na consolidação
da jurisprudência sobre as novas 
formações familiares 

Por Bianca Nascimento

Garantida
licença
maternidade
para casal
homoafetivo

Juíza Ana Beatriz Cid Ornelas

“O período de licença
maternidade é único
e insubstituível”

O

#lide
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A titular da 19ª Vara do Trabalho de Brasília, juíza 
Noêmia Porto, acredita que é preciso deixar um pouco de 
lado os conceitos tradicionais e avançar ainda mais sobre 
a questão. “A licença maternidade, por exemplo, foi atri-
buída às mulheres e a licença paternidade aos homens. 
Isso traz como pano de fundo uma questão de preconcei-
to de gênero”, avalia.

Em alguns países europeus, inclusive, o benefício já é 
compartilhado e decidido pelo próprio casal, seja homos-
sexual ou heterossexual. “Ao invés de nós designarmos 
restritivamente uma licença maternidade ou uma licença 
paternidade, a ideia é de que um casal, de mulheres ou 
de homens, tenha direito de decidir como usufruir essa 
licença. Isso haveria de ser uma decisão responsável do 
casal e não uma decisão pré-definida do Estado”, explica 
a juíza Noêmia Porto.

Para ela, o mundo mudou e o Judiciário tem respon-
dido a essas mudanças. “Os juízes não decidem mais 
baseados apenas em textos legais em sentido estrito. 
Os juízes podem decidir baseados em princípios consti-
tucionais. E o princípio da igualdade, por exemplo, pode 
orientar decisões como essas recentes, que a despeito 
da nomenclatura, focam naquilo que o benefício significa 
na prática”, pontua.

O vice-presidente do TRT da 10ª Região, desem-
bargador Pedro Foltran, concorda com a juíza Noêmia. 
Diante da ausência de leis específicas sobre a licença 
maternidade, a justiça acaba tendo que construir novas 
jurisprudências a partir das demandas que chegam ao ju-

diciário. De acordo com o magistrado, a base de todas as 
decisões judiciais, nesses casos, deve ser a Constituição 
Federal de 1988, pois ela garante os direitos fundamen-
tais das crianças. 

Direitos iguais
Para o advogado do caso julgado pela 13ª Vara do 

Trabalho de Brasília, Marcus Tulius, em se tratando de uma 
nova forma de família, composta por duas mães, ambas 
têm direito à maternidade, independente de quem é a geni-
tora ou não. “Pedimos a equiparação do direito. O empre-
gador não poderia ter dado a licença-paternidade, porque 
ela é mãe. Há um preconceito”, critica.

Adriana Antunes, advogada integrante do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), defende mu-
danças na legislação para atender essas novas forma-
ções familiares. “Precisamos caminhar muito ainda para 
estender esses direitos, por causa da organização des-
sas novas famílias. Esses casais sempre existiram, mas 
eram uniões informais. Agora estamos formalizando isso, 
dando direitos. Além disso, o conceito de mãe está mu-
dando”, lembra.

Licença natalidade

Uma Proposta de Emenda à Constituição apresen-
tada pela senadora Marta Suplicy (PT-SP) pretende 
transformar a licença à gestante em licença natalidade 
e estender sua duração de 120 para 180 dias, além de 
permitir sua concessão a qualquer um dos pais. A PEC 
também tem o intuito de ampliar a licença paternidade de 
cinco para 15 dias, assegurando-a a ambos os pais, e 
estendendo sua concessão para os casos de adoção ou 
concessão de guarda para fins de adoção.

Em fevereiro de 2014, com o nascimento de 
filhas gêmeas, um casal homoafetivo formado 
por duas analistas de sistemas do Citibank pode 
usufruir da licença maternidade de seis meses 
com o aval do setor de Diversidade do banco. A 
iniciativa foi mais um das ações realizadas pela 
empresa em prol de colaboradores LGBT (lésbi-
cas, gays, bissexuais e transgêneros), mas ain-
da é raridade no mercado de trabalho. Poucas 
companhias adotam práticas nesse sentido.

Iniciativa pode partir do empregador
Uma das razões é que grande parte dos se-

tores de recursos humanos desconhece os prin-
cípios jurídicos para aplicar benefícios trabalhis-
tas a esses empregados. No caso do Citibank, o 
setor responsável realizou uma pesquisa a res-
peito dos trâmites legais e apurou como foram 
os procedimentos em outros casos semelhan-
tes. Em seguida, foi realizada uma consulta ao 
INSS, que deu parecer favorável ao pedido da 
licença dupla para a empresa. 

“A licença maternidade, por exemplo, 
foi atribuída às mulheres e a licença 
paternidade aos homens. Isso traz 
como pano de fundo uma questão de 
preconceito de gênero”.
                         Juíza Noêmia Porto

Des. Pedro Foltran

Senadora Marta Suplicy

“Diante da ausência de leis
específicas sobre a licença
maternidade, a justiça acaba
tendo que construir novas
jurisprudências”

“O nascimento de um filho
deve merecer crescente
atenção do legislador”

#lide
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O texto da parlamentar ainda acrescenta a “orienta-
ção sexual” e a “identidade de gênero” entre os motivos 
que não podem ser utilizados para justificar diferenciação 
de salário, de exercício de funções e de critério de ad-
missão. A proposta que alteraria o inciso IV do artigo 3º 
da Constituição Federal encontra-se em tramitação na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena-
do Federal.

Na justificativa da proposta, a senadora afirma que 
a ampliação da licença para 180 dias é necessária por-
que “o nascimento de um filho deve merecer crescente 
atenção do legislador, face não apenas a sua crucial im-

portância, mas também devido à necessidade de uma 
política estatal brasileira que leve em conta as tendên-
cias demográficas atuais e futuras de nossa sociedade 
e, eventualmente, a elas ofereça um contraponto, se for 
esse o interesse nacional”.

Marta Suplicy acrescenta ainda que devido aos mo-
dernos processos de fecundação artificial, uma pessoa 
que integra união civil com outra do mesmo sexo pode 
alcançar a paternidade ou a maternidade. Isso justifica, 
para ela, que a disciplina constitucional da matéria seja 
“ampla o bastante para abranger essa alternativa”, bem 
como a concessão da licença a qualquer um dos pais.#

Um casal homoafetivo de Pernambuco se tornou, 
em 2012, o primeiro a ter dupla paternidade reconhe-
cida legalmente, após o nascimento do primeiro filho. 
Em 2014, com o nascimento do segundo filho, um dos 
companheiros, que é servidor público da prefeitura de 
Recife, obteve a primeira licença maternidade concedi-
da a um gay no país.

Isso quer dizer que, em vez de ficar cinco dias em 
casa, como todo pai de recém-nascido, o servidor po-
derá ficar seis meses de licença, dedicando-se exclusi-
vamente ao segundo bebê do casal. E mais importante: 

o benefício foi concedido por vias administrativas, sem 
que fosse preciso recorrer à Justiça.

Em Recife, a prefeitura reconhece direitos homo-
afetivos dos servidores desde 2005, quando pensões 
passaram a ser concedidas para viúvos ou viúvas dos 
servidores do mesmo sexo. De acordo com o parecer 
da procuradoria jurídica que liberou a licença, "não se-
ria justificável" o casal "receber tratamento distinto do 
concedido a casais heterossexuais", até porque "com a 
evolução da sociedade brasileira, não há mais restrições 
de direitos em razão de sexo ou orientação sexual".

Serviço público reforça tendência

#lide
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Publicações
em redes
sociais podem
servir de prova

ais de 90% dos internautas brasileiros parti-
cipam de redes sociais. Eles gastam quase 
cinco horas mensais navegando em pági-
nas de relacionamento. Por isso, é cada dia 

mais comum que fotos ou declarações de internautas sejam 
apresentadas como prova em processos judiciais. Para a 
juíza Rosarita Caron, titular da 2ª Vara do Trabalho de Ta-
guatinga (DF), as postagens podem, sim, cumprir com essa 
finalidade. 

Em julho de 2014, a magistrada analisou o caso de 
uma sub-gerente da Lig Celular e condenou a empresa a 
converter a demissão por justa causa da trabalhadora em 
demissão sem justa causa. É que a empregada foi dispen-
sada sob a alegação de que ela mantinha um grupo com 
a equipe de colegas de trabalho no aplicativo Whatsapp 
– utilizado em smartphones para troca de mensagens ins-
tantâneas de texto, voz, vídeo e imagem.

A Lig Celular alegou que a funcionária e os demais 
participantes da conversa virtual trocavam mensagens, nas 
quais eram atribuídos apelidos pejorativos a outra empre-
gada e ao diretor executivo. Nos autos, a empregada dis-
se ter criado o grupo para facilitar a comunicação com a 
equipe, mas que não controlava as conversas. Para a juíza 
Rosarita Caron, não ficou comprovado que a conduta da 
funcionária tenha lesado a honra e a boa fama da empresa.

Para a magistrada, as relações nas redes sociais não 
podem ser consideradas amizades íntimas, em seu con-
ceito previsto no artigo 829 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). “Tem pessoas que têm mil amigos! Quem 
tem mil amigos hoje em dia? Isso não existe”. Já em redes 
mais fechadas, como o Whatsapp, ou no uso do email, as 
pessoas podem se manifestar com liberdade de expressão. 

“Uma coisa é você divulgar no Facebook algum fato em 
relação a alguma pessoa, numa rede mundial que todo mun-
do pode ter acesso. Outra coisa é o Whatsapp, no qual para 
participar de um grupo você tem que ter permissão”. Os su-
periores podem até vir a demitir o funcionário por eventuais 
palavras ofensivas, mas não por justa causa, explica a juíza. 

Liberdade de expressão
com responsabilidade

A controvérsia também foi matéria de alguns processos 
analisados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Re-
gião (TRT-10) no último ano. Em um dos casos, a 3ª Turma 
condenou um empregado a pagar indenização de R$ 1 mil 
ao restaurante Coco Bambu, em Brasília. O motivo foram 
comentários publicados no Facebook que difamavam o res-
taurante.

Para o relator do caso, juiz convocado Mauro Santos de 
Oliveira Góes, o trabalhador ultrapassou os limites do direi-
to à manifestação ao depreciar e caluniar o empregador na 
rede social. Os comentários postados na rede atribuíam ao 
restaurante a prática diária de assédio moral, mas as acusa-
ções não foram comprovadas pelo empregado. “Do teor da 
referida postagem, nota-se que não há, diversamente do que 
sustenta o recorrente, mero relato de fatos pessoais experi-
mentados pelo trabalhador no ambiente de trabalho”, afirmou 
o magistrado.

Por Bianca Nascimento

Direitos e deveres
para uso da Internet

Sancionado em abril de 2014, o Marco Civil da Internet (Lei nº 
12.965/2014) estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para inter-
nautas e provedores na rede mundial de computadores no Brasil. A legis-
lação é recente e ainda carece de regulamentação pelo Governo Federal 
para definição e garantia do funcionamento das regras. Ainda assim, já 
serve como orientação aos usuários. Entre os princípios previstos no texto 
estão a garantia da liberdade de expressão, a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a neutralidade da rede e a liberdade dos modelos de 
negócio.

M

Juíza Rosarita Caron

juiz Mauro Santos de Oliveira Goés

“O direito à livre manifestação 
do pensamento não pode ser 
exercido de forma ilimitada ou 
inconsequente”

“As relações nas redes sociais 
não podem ser consideradas 
amizades íntimas”

No último ano,
a Justiça do Trabalho 
analisou vários casos 

em que provas judiciais
foram obtidas a partir de 

postagens em redes sociais. 
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Privacidade
Em outro caso, este julgado pela 2ª Turma do Tribu-

nal, os magistrados entenderam que posts publicados na 
rede social por um empregado não apresentavam malda-
de e não traziam prejuízo efetivo para a empresa, já que 
o auxiliar de serviços gerais postou em uma rede social 
na internet comentários supostamente ofensivos ao em-
pregador durante o aviso prévio.

O auxiliar foi demitido sem justa causa do Instituto 
Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia em 
outubro de 2013 e, quando estava cumprindo aviso pré-
vio indenizado, divulgou em sua conta pessoal no Face-
book, para seu grupo de amizades, comentários ofen-
sivos sobre a instituição para a qual trabalhava desde 
1999. Diante do fato, a empresa decidiu converter a dis-
pensa de imotivada para motivada por justa causa. 

Ao analisar o caso, o relator da matéria, desembarga-
dor Mário Caron, pontuou que conversão da modalidade 
de dispensa imotivada para motivada no curso do aviso 
prévio indenizado só é possível quando o empregador, 
após comunicar o empregado de sua demissão, toma 
ciência de atos faltosos praticados pelo trabalhador an-
tes da dispensa, E, na situação do auxiliar de serviços 
gerais, a suposta falta teria ocorrido após sua dispensa.

Além disso, a mensagem veiculada pelo trabalhador 
na rede social - genérica e desprovida de intenção malé-
vola - não tem o condão de ofender a honra e boa fama 
dos diretores e proprietários. “Trata-se, em verdade, de 
uma espécie de desabafo, perfeitamente compreensível, 
diante da situação vivenciada pelo trabalhador, qual seja, 
o rompimento de um longo contrato de trabalho”.

De um lado, a liberdade de expressão e 
o direito à informação; de outro, a dignidade 
da pessoa humana e vários de seus princí-
pios, como a inviolabilidade da imagem, da 
intimidade e da vida privada. Todas essas 
questões polêmicas estão em jogo quando 
se discute a aplicação do chamado “direito 
ao esquecimento” na esfera civil. O institu-
to já se encontra regulamentado na esfera 
penal, e é invocado por aqueles que, em 

nome da própria ressocialização, não que-
rem ver seus antecedentes trazidos à tona 
após determinado lapso de tempo.

Na esfera civil, o “direito ao esqueci-
mento” pode ser alegado pela vítima de 
algum crime ou por seus familiares para 
questionar a veiculação midiática de fatos 
pretéritos que supostamente foram esque-
cidos pela sociedade. O debate sobre o 

Direito ao
esquecimento

tema ganha ainda mais relevo quando se 
pensa no alcance e na dificuldade de con-
trole das informações publicadas em sites 
de relacionamento e redes sociais. Já há 
jurisprudência formulada sobre a matéria, 
mas o Supremo Tribunal Federal (STF) 
promete definir, em breve, como deverão 
ser julgados processos desse tipo, com 
um julgamento que terá caráter de reper-
cussão geral.

Des. Mário Caron

“Trata-se, em verdade, de uma
espécie de desabafo,
perfeitamente compreensível”

#lide
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. Artigo 154-A: Invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede 
de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o 
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou 
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

. Pena: de três meses a um ano de detenção, e multa.

. Artigo 266: Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informá-
tico, telemático ou de informação de utilidade pública.

. Pena: de um a três anos de detenção, e multa.

. Artigo 298: Falsificação de documento particular/cartão.

. Pena: de um a cinco anos de reclusão e multa.

Por fim, o desembargador salientou que os comentá-
rios foram veiculados na conta pessoal do empregado, 
em uma rede social na internet, cujo acesso pode ser 
facilmente restringido. “Diante de tais nuances, ainda 
que tivessem sido veiculadas ofensas graves, o que 
nem de longe se vislumbra, em razão do meio utilizado, 
a manifestação do obreiro ostenta reduzido potencial de 
efetivamente denegrir a imagem da instituição perante a 
opinião pública”, concluiu o relator do processo.

Em dezembro, uma decisão do juiz Mauro Santos 
de Oliveira Góes também considerou que o texto pos-
tado na rede social Facebook por um dirigente sindical 
do Sindicato dos Aeroviários de Brasília (Sindaero/DF) 
“não revela conduta anômala revestida da necessária 
gravidade capaz de legitimar a aplicação da pena máxi-
ma da justa causa ao empregado”. 

Para o juiz da 1ª Vara do Trabalho de Brasília, o 
texto apenas externava o exercício da liberdade de ex-
pressão, “ainda que bem próximo do limite do razoável”, 
sobre críticas relacionadas à segurança do trabalho dos 
empregados da empresa, sem configurar ofensas gratui-
tas no sentido de comprometer a reputação da empresa.

Os crimes cometidos na Internet tam-
bém são passíveis de punição. A Lei 
12.737/2012, conhecida como Lei Caro-
lina Dieckmann, dispõe sobre crimes na 
internet. A legislação alterou o Código 
Penal para tipificar uma série de condu-
tas no ambiente digital, principalmente 
com relação à invasão de computadores. 
A norma também estabeleceu punições 
específicas para este tipo de infração, 
algo inédito no País. A lei ganhou esse 
nome porque, na época em que o proje-
to tramitava na Câmara de Deputados, a 
atriz teve fotos pessoais íntimas divulga-
das na rede, sem autorização.

Os delitos previstos na Lei Carolina Dieckmann são: 

Um professor de capoeira teve o vínculo de em-
prego reconhecido com base em provas colhidas no 
Facebook. Mensagens trocadas com um representan-
te da instituição de ensino Escola de Música Som 
de Tambores Ltda. ajudaram o juiz Almiro Aldino de 
Sáteles Junior, da 14ª Vara do Trabalho de Brasília, 

Reconhecimento de vínculo
a constatar que havia uma relação de emprego. “As 
mensagens demonstram que o trabalho do autor não 
era sem remuneração”, observa. O bate-papo também 
registrou a cobrança e a promessa de pagamento do 
empregado, bem como a solicitação de fotos e relató-
rios das aulas.#

Lei pune
crimes

cometidos
na rede

#lide



Tribunal Regional 
do Trabalho no 
Distrito Federal
e no Tocantins

Resolver conflitos de forma 
efetiva, célere e imparcial.
Essa é nossa missão!
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O fantasma do assédio
...................................................................................................

empregador ou superior hierárquico que ex-
põe trabalhadores a situações humilhantes 
e constrangedoras, repetitivas ou prolonga-
das, pratica ou permite a prática de assédio 

moral no ambiente de trabalho. A situação, ao longo do 
tempo, pode trazer prejuízos emocionais para a vítima, pre-
judicando sua saúde física e mental. 

Em recente pesquisa, a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) classificou o assédio no trabalho como um 
tipo de violência moral que atinge trabalhadores de diver-
sos países, como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Po-
lônia e Estados Unidos. Por ser um problema tão comum, 
a Justiça do Trabalho tem analisado cada dia mais casos 
de assédio. 

No último ano, a Décima Região julgou alguns casos 
emblemáticos sobre o tema. A situação mais polêmica e 
recorrente envolve uma das maiores redes de varejo do 
mundo, a Walmart, que numa das condenações foi obri-
gada a pagar R$ 30 mil de indenização a um trabalhador 
que, durante dois anos, foi obrigado a rebolar diante dos 
colegas e clientes no momento da execução do hino moti-
vacional da empresa.

Constrangimento
A decisão foi tomada pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho 

de Brasília. Nela, o magistrado apresentou três casos se-
melhantes julgados pelo TRT10. Para o juiz, o empregador 
não deve abusar do exercício do seu poder diretivo, mes-
mo gozando do direito de organizar o ambiente de trabalho 
conforme suas convicções, a fim de incentivar os emprega-
dos nas vendas e na abordagem dos clientes.

“O empregador deve observar não somente as regras 
legais, mas também os padrões éticos e morais mínimos, 
sem expor seus empregados a situações potencialmen-
te constrangedoras”, completou o magistrado, ressaltando 
que o Walmart extrapolou seu direito como empregador 
e ainda ofendeu o direito à personalidade do trabalhador. 
“Esqueceu-se que o seu empregado possui dignidade e 
que deve respeitá-lo”, observou o juiz.

Constrangimento, humilhação,
desrespeito e agressão são
cada dia mais comuns no local
de trabalho. Para coibir essa
prática, as condenações judiciais
são recorrentes.

#Violência

O
Por Bianca Nascimento

#lide
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A prática de assédio também ocorre quando o tra-
balhador é alijado da estrutura funcional da empresa ou 
sofre perseguição no ambiente de trabalho. Foi o caso 
de um mecânico da Freedom Motors Ltda, condenada 
a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais ao 
empregado, que teve a demanda de trabalho e o salário 
diminuídos. A conduta provocou desgastes emocionais 
que culminaram no abalo da sua autoestima.

Conforme relator do processo na Terceira Turma do 
TRT10, o então desembargador e agora ministro do TST, 
Douglas Alencar Rodrigues, ficou evidente o prejuízo cau-
sado pela concessionária ao trabalhador. O pagamento de 
indenização, de acordo com o magistrado, tem caráter cor-
retivo e pedagógico para inibir a reincidência da conduta 
ilegal. “Ora, as dificuldades financeiras para a manutenção 
da própria subsistência causam sofrimento moral e repre-
sentam grave afronta à honra e à imagem da pessoa hu-
mana”, disse.

Cobranças excessivas
Um dos casos de assédio moral de maior repercussão no 

site do TRT10, com quase 14 mil acessos, foi o da Bali Brasí-
lia Automóveis Ltda. – julgada em outubro de 2014. A vítima 
foi um vendedor da loja que acabou deixando o emprego 
porque era constantemente pressionado por um supervisor 
de vendas da empresa. Nesse processo, o então juiz da 19ª 
Vara do Trabalho de Brasília e agora desembargador, Grijal-
bo Fernandes Coutinho, arbitrou indenização no valor de R$ 
35 mil. 

Humilhação
Situação humilhante também foi vivenciada por uma 

vendedora da Ricardo Eletro, que foi orientada a usar 
perucas em épocas festivas para atrair mais clientes e 
obrigada a vestir uniforme com logomarcas de fornece-
dores. O juiz responsável pelo caso, Antonio Umberto de 
Souza Junior, classificou a prática como “repugnante”, por 
desobedecer ao dever de manutenção de um ambiente 
de trabalho saudável, física e mentalmente.

“O uso de perucas de palhaço viola a imagem e a 
honra do trabalhador, já que o expõe à situação hu-
milhante diante de outros empregados e clientes”, 
observou o magistrado que condenou a empresa 

a pagar R$ 10 mil à trabalhadora. Por problema 
semelhante, a Ricardo Eletro já havia sido con-
denada em outro processo a pagar indenização 
por danos morais no valor de R$ 20 mil.

Preconceito
Já um empregado afrodescendente da Voetur Turismo 

e Representações conseguiu no TRT10 direito a receber 
uma indenização de R$ 4,8 mil. Em sua reclamação, o 
trabalhador relatou que eram comuns comentários sobre 
seu cabelo black power, sua cor e seu excesso de peso. 

O fato mais grave ocorreu, segundo ele, durante um 
evento motivacional promovido pela empresa, no qual era 
oferecido serviço de cabeleireiro. Na ocasião, o chefe o 
coagiu a cortar o cabelo. O empregado acabou por se 
submeter ao corte. Neste momento, várias pessoas te-
riam ficado ao seu redor, filmando o corte e tirando fotos, 
fazendo brincadeiras e rindo. No dia seguinte, incomoda-
do, ele pediu demissão do emprego.

Min. Douglas Alencar

Des. Grijalbo Fernandes Coutinho

“Caracteriza o assédio moral a
prática, por parte de superiores
hierárquicos ou colegas, de atos
tendentes a minar a dignidade
ou a integridade mental
ou física do trabalhador”

Juiz Antonio Umberto

“O uso de perucas de palhaço 
viola a imagem e honra do
trabalhador, já que o expõe à 
situação humilhante diante de 
outros empregados e clientes”

“As dificuldades financeiras para a 
manutenção da própria subsistência 
causam sofrimento moral e
representam grave afronta à honra e 
à imagem da pessoa humana”,

45
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“Caracteriza o assédio moral a prática reiterada 
ou sistemática por parte de superiores hierárquicos 
ou colegas de trabalho de atos tendentes a minar a 
dignidade ou a integridade mental ou física do tra-
balhador, geralmente culminando no desligamento do 
trabalho. Por outro lado, existe também o chamado 
assédio moral institucional, caracterizado por políticas 
mais agressivas de gestão, que podem muitas vezes 
reforçar a prática do terror psicológico”, explicou o 
magistrado.

- A juíza Mônica Ramos Emery – em atuação 
na 10ª Vara do Trabalho de Brasília, constatou 
a evidente degradação no ambiente de trabalho 
de uma piloto da Companhia do Metropolitano do 
Distrito Federal (Metrô-DF) submetida a assédio 
moral por parte de inspetores de tráfego e direto-
res da empresa desde sua admissão. A magistra-
da condenou a empresa a indenizar a funcionária 
em R$ 10 mil.

- O mesmo valor de indenização também foi 
pago a um executivo da Oi S/A – empresa de te-
lefonia móvel que sucedeu a Brasil Telecom S/A. 
O trabalhador, que era responsável pela estraté-
gia de marketing e vendas da unidade de Data 
Center em Brasília, também foi vítima de assédio 
moral no trabalho. O caso foi julgado também na 
10ª Vara do Trabalho de Brasília, no ano passa-
do.

- O juiz da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, 
Luiz Fausto Marinho de Medeiros, condenou o 
Hospital Lago Sul a pagar R$ 30 mil de indeni-
zação por danos morais a uma empregada vítima 
de constrangimentos e humilhações no ambiente 
de trabalho. A conduta do empregador culminou 
na retirada de seu computador do local e na ex-
clusão de seu nome do cadastro do sistema da 
farmácia.

Cobranças excessivas por metas, tratamento des-
respeitoso contínuo, humilhações presenciadas por 
outros empregados e tentativa de isolamento do em-
pregado no ambiente de trabalho, sem nenhuma dú-
vida, integraram a rotina do vendedor desde o ano de 
2012, frisou o juiz. Para ele, ficou claro que o traba-
lhador foi ofendido em sua dignidade, “ao autorizar a 
política de cobrança de metas, pelos seus superviso-
res, mediante a utilização de opressão e desrespeito 
aos direitos extra-patrimoniais dos empregados”.# 

Conheça outros
casos de
repercussão
na Décima Região

#lide



49

ma pergunta simples, como "a privacidade 
acabou?", nem sempre trará uma resposta 

pronta e acabada: sim ou não. Exigirá uma reflexão mais 
profunda da realidade atual em que se vive.

A elaboração de um direito fundamental à privacidade 
remonta, para muitos, ao ano de 1890 quando Samuel D. 
Warren e Louis D. Brandeis publicaram nos Estados Uni-
dos o artigo The right to privacy. Com o passar dos anos, 
construiu-se uma noção estática sobre a privacidade, de que 

ela possui graus que elimina ou possibilita certa intromissão 
alheia, denominados de estágios para a escola americana ou 
esferas (ou círculos) para a alemã. O debate sobre a violação 
da privacidade ficava, muitas vezes, adstrito à quantificação, 
à definição e aos limites que definem cada um desses pata-
mares e do nível de intrusão permitido pelo Direito.

Na década de 1980, Fulgencio Conesa apresentou uma 
teoria que rompe com essa visão estática, ainda arraigada 
em muitas culturas. Para ele, o avanço da informática trou-
xe novas formas de ataque à privacidade, pois a tecnologia 
permite que dados, que por definição são irrelevantes, pos-

A privacidade
acabou?...............................................................

Por Gustavo Carvalho Chehab*

U

#lide
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sam ser agrupados a outros, também irrele-
vantes, até que torne totalmente transparente 
a personalidade, a privacidade e a intimidade 
de um cidadão. Para ilustrar, Conesa invocou 
a imagem formada em um mosaico, em que 
as pedras isoladas nada representam, mas 
quando unidas formam um quadro cheio de 
significados.

A partir dessa teoria do mosaico, a dis-
cussão da privacidade ganhou novo foco, es-
pecialmente diante da expansão da Internet 
e da capacidade quase ilimitada de coleta, 
manipulação, armazenamento e transmissão 
de dados.

Normas de proteção aos dados pessoais 
foram elaboradas em diversas partes do mundo. O Tribunal 
Constitucional alemão chegou a reconhecer o direito fun-
damental à autodeterminação informática, faculdade que 
alguém tem para controlar e utilizar os dados que lhe são 
afetos.

Hoje é possível "minerar os dados", isto é, capturar da-
dos de alguém em uma base qualquer, como na Internet, 
e processá-los com o fim de traçar um perfil psicológico, 
de consumo, de hábitos e até, pasmem alguns, projetar as 
tendências comportamentais e ações futuras desse indiví-
duo. Loucura? Não! Realidade. Isso já ocorre, com mais ou 
menos intensidade, em muitas das redes sociais que são 
utilizadas hoje e, até, em buscas realizadas na web. Trata-
se do que estudiosos americanos denominam de modelo 
do Iceberg.

Para complicar a resposta à pergunta inicial, é bom re-
cordar que a Internet nasceu como uma rede militar capaz 
de preservar os dados ali armazenados mesmo em caso 
de guerra nuclear. Desse modo, se uma parte da rede 
é atingida, o dado é preservado. Esse DNA ainda hoje 
subsiste na Internet. "Não há botão de delete na Internet". 
Uma vez postada uma informação, dificilmente ela poderá 
ser erradicada completamente do ciberespaço, nem com 
ordem judicial dirigida a sites, provedores, buscadores, 
hospedeiros, etc.

É bom dizer, a propósito, que a informação na Internet 
tem a capacidade de ser reproduzida (multiplicada) em pro-
gressão geométrica, podendo se tornar viral. Isso potencia-
liza o efeito devastador de outros riscos como a divulgação 
de dados falsos, o cyberbulliyng e as diversas formas de 
intimidação sexual eletrônica; todos com contornos, perso-
nagens e características próprias e consequências peculia-
res no campo pessoal, social e jurídico.

Tudo isso e outras tantas outras ameaças começam 
quando se preenche um cadastro, manda-se uma mensa-
gem eletrônica, armazenam-se dados na rede. Para ter a 
privacidade invadida, não precisa ser presidente da Repú-
blica nem ser alvo de agência americana de medidas anti-
terror; basta ter um computador, uma rede e alguns dados. 
Como esses elementos estão presentes na vida hodierna, 
alguns estudiosos dos anos 2000 e seguintes já perguntam 
se a privacidade acabou.

E aí! Qual é a sua resposta à questão? Sim? Não? 
Muito pelo contrário?

* Mestre e doutorando em Direito, juiz do trabalho no TRT da 10ª 
Região e autor do livro “A privacidade ameaça de morte: desafios 
à proteção dos dados pessoais na relação de emprego pelo uso 
da informática” lançado em 2015 pela LTr.
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