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da utilidadepatrimonial- a devidaconsistênciaconceituaida subor
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1 INTRODUÇÃO

pregador de um operador de uma
colheitadeira que laborou durante
À primeiravistaparecemui- seis meses colhendo grãos. Tanto a
tofácildeterminarquem seriao em- CLT, como a Lein. 5.889/1973, não
'JuizcioTrabalho Substitutodo Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 15''Região, mestre em
Economia Social do Trabalho,pelo Institutode Economia da UN1CAMP e doutorando em Desenvol
vimento Econômico pela mesma Universidade.
"Juizdo Trabalho no TribunalRegional do Trabalho da 3*Região,Ulularda 21aVara de BeloHorizonte MG, doutorem DireitosFundamentaispela Universidaâ Carlos UI de Madrid; Vice-presidentedo Instituto
de Pesquisase EstudosAvançados da Magistraturae do Ministério Públicodo Trabalho- IPETRA.
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deixam dúvidas quanto à resposta,
já que a cada atividade econômica
correspondeum únicosujeitode de
veres que admite, dirigee assalaria,
assumindo os riscos da atividade.
Mas a nova organização
produtivasuscitanovos problemas,
por exemplo, quando a terra é ar
rendada, a colheitadeirapertence a
u m terceiro,outro, ainda, remune
ra o empregado e u m quinto sujei
to d e direito se encarrega da aqui

objetivodessetextoéjustamentedar
uma respostajurídicaa u m fenôme
no econômico que tem contribuído
para a desestruturação, não só dos
mecanismos de solidariedade entre
os trabalhadores, mas inclusive das
próprias relaçõesjurídicaslaborais.
Trata-se das novas formas de orga
nização produtiva que esmaecem a
categoria central do Direito do Tra
balho brasileiro: a subordinação ju
rídica, investigando inclusive suas
sição d o s insumos, d o p l a n e j a m e n 
conexões mais estendidas com o
to d o plantio, d o m a n e j o e d a co
conceito de alienação.
mercialização, a l é m d e se encarre
Não se cuida, é bom subli
gar d e repartir entre
nhar,deserrefratário
os d e m a i s integran- :
■; a alteraçõesregulatótes a renda auferida i■■■;■
rias,mas de explorar
com a comercializa " Não se cülda. é b ò m süblinhár, - as potencialidades
ção.Quem, afinal,se ; de ser refratário a altoraçôes re- semânticas da regu
gulatórias, m a s de explorar a s ..
ria o empregador do . potencialidades semânticas da laçãovigente,revalo
regulação vigente, revalorizando
op e r a d o r d a colheita
rizando conceito tra
conceito tradicional, já sedimen
deira?
dicional, já sedimen
tado e absorvido pelo sistema e
de razoável estabilidade doutri tadoeabsorvidopelo
E os p r o b l e 
nária."
m a s n ã o p a r a m aí,
sistemae de razoável
pois a l é m d a a m b i 
:estabilidade doutrig u i d a d e n o pólo pa s 
nária. O que se pre
sivo d a prestação do
tende é atualizá-lo
trabalho, há também ambigüidade parao contextocontemporâneo das
no pólo ativo,com as figurasemer relaçõescapitale trabalho,de modo
gentes dos chamados trabalhadores a permitir a operatividade do siste
economicamente dependentes,cujasre ma jurídico, sob dois prismas fun
laçõesjurídicassãodesignadas,pela damentais: (i)a centralidadeda pes
própria OIT, como 'relaçõesde tra soajurídicahumana e (ii)a estabili
balho de ambigüidade objetiva'.1
dadedasrelaçõesjurídicastrabalhis
O problema nãoé trivialem tas,freqüentementesubmetidasaal
bora acreditemos que há, sim, na terações unilaterais, e que impõem
atual regulação do trabalhono Bra uma virtual revogação do sistema
sil, e na doutrina, conceitos e ele jurídiconacionalde tuição,pelapre
mentos capazes de solucionar esse valência real da vontade do hiperproblema, que não se restringe ao suficiente. Trata-se, enfim, de um
campo da curiosidadecientífica.E o* chamamento à vida e à humanida
’OIT. El âmbito dc larclación de trabajo.Genebra;OficinaInternacionaldo Trabalho,2003.
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de dos direitos da vida econômica
do trabalhador.
2 SUBORDINAÇÃO JURÍDICA
C O M O RESPOSTA A B R A N 
GENTE PARA A P R O D U Ç Ã O
INDUSTRIAL
A essência da relaçãojurídi
ca de emprego, como bem anotado
por Evaristo de Moraes Filho2,é a
transformaçãoem regrajurídicaimpositiva, por força de contrato, da
livre disposição da força de traba
lho por outrem. Vale dizer, da pos
sibilidadede variar o uso do traba
lho,aumentando ajornada,reduzin
do-a,redirecionandoaatividade,in
tensificando-a,poucoimportandose
o empregador possui capacidade
técnicade operaressasvariações,ou
mesmo que venha a fazê-lo;o que é
relevante é que tenha a potência de
realizartaisalterações,ainda que se
mantenha inerte. Em síntese, o que
secontratana relação de emprego é
a pura potencialidade de direçãodo
trabalho alheio.
Não menos relevante para a
nova sociabilidade e para o caráter
universal do Direito do Trabalho é
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a captura pela regulação das novas
realidades produtivas. Cunhada a
partir da grande indústria, a CLT
adotou dois modelos para o enqua
dramentoda figurado empregador.
No caput do art.2o,constituiu a em
presa como empregador típico, cor
relato ao 'trabalho produtivo', de
senvolvido e organizado pelos pro
prietáriosdas unidadesprodutivas,
e tendo como referente o trabalho
urbano industrial.
Por outro lado, a CLT não
poderia desconhecer também outro
modelo de tomador de serviço,qual
seja, o atinente ao labor considera
do tecnicamente não-produtivo.
Esse segundo modelo está previsto
no § Iodo art.2oda CLT -"os profis
sionais liberais, as instituições de bene
ficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos,
que admitirem trabalhadores como em
pregados" - que institui a figura do
'empregador por equiparação', na pró
pria dicção da CLT.
Essa segunda figura é
correlata ao chamado 'trabalho im
produtivo', isto é, unidades de tra
balhoem que aacumulação derique
zasnão resulte,ou não deveriaresul-

2Diz o clássicoautor "Apesardo pessimismo demonstrado por A. Hueck c H. C. Nipperdey,, há mais
de sessenta anos, n3o há como negar-seque esta c a mais segura - embora não infalível- das notas
caracterizadoras da relação de emprego. O seu nítido conceito, os seus limites e o seu conteúdo não
são tão fáceis, como a principio parece. Os autores italianos referem-se a uma espécie de status
subiectionisdo empregado diantedo empregador,muito semelhanteao do cidadão peranten sobera
nia estatal.Situaçãoesta que não é meramente uni estado de fato,e sim de direito,que se evidencia
atravésda contratualidadeexistenteentreas partes. É do própriocontrato,do vínculojurídicoque se
celebrou,que seorigina esteestado de sujeição.Ninguém configurou melhor o conteúdo da subordi
naçãojurídicado que Paul Colin: "Porsubordinação entende-se um estado de dependência realcria
do por um direito,o direitode o empregador comandar, dar ordens,donde nasce a obrigação corres
pondente para o empregado de se submeter a essas ordens. Eis a razão pela qual chnmou-se a esta
subordinação de jurídica,para opô-la, principalmcnte, à subordinação econômica e ã subordinação
técnicaque comporta também uma direçãoa dar aos trabalhosdo empregado, mas direçãoque ema
naria apenas de um especialista. Trata-se aqui, ao contrário, do direito completamente gera) de
superintendera atividadede outrem, de interrompê-laã vontade, de lhesfixarlimites,sem que para
issosejanecessáriocontrolarconlinuamente o valortécnicodos trabalhosefetuados.Direção e fiscali
zação, taissão então os doispólos da subordinação jurídica" (MORAES FILHO, 2000,p, 242-243).
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tar-em apropriação do excedente de
riqueza pelo tomador do trabalho,
embora a própria unidade possa se
expandir a partir desse excedente,
como ocorre,porexemplo,numa ins
tituiçãodeensinosem finslucrativos.
Nesse segundo modelo, perde rele
vância,paraa configuraçãodo sujei
to a quem se imputa as obrigações
decorrentesda relaçãojurídicadetra
balho,o fatodeauferirlucro,ou mes
mo a composição técnicado capital,
com a conseqüente proporção de
apropriação da renda pelo trabalho.
É.evidente que tal definição
de sujeitospossíveis para a imputa
ção de deveres oriundos da relação
jurídica, absorvendo os riscos inte
grais da atividade, acaba por legiti
mar o uso e a exploração do traba
lho humano, disfarçando o conflito
imanente entre capital e trabalho,
através de u m estratagema de lega
lização-legitimação da titularidade
do resultado da atividade - o que,
em termos marxianos,equivaleriaà
mais-vnlia, excedentede tempo etra
balho humanos necessários para a
reprodução social. No campo sim
bólico, portanto, a relação jurídica
empregatícia compõe a solução de
compromisso político, em que a
apropriaçãodo excedentepelospro
prietárioslhes transfereo riscointe
gralda atividade econômica.
Nessa ordem de idéiassobre
a importância estratégicapara o ca

pitalismo da definição clara do su
jeito passivo de responsabilidades
trabalhistas, o conceito de 'subordi
nação jurídica' foia resposta doutri
náriamais adequada para unificara
figura do empregado, compatibili
zando-a à dicotomia básica do em
pregador, tanto da empresa (traba
lhoprodutivo) como da não-empresa (trabalho improdutivo). Nesse
sentido,asubordinaçãotem sidono
Direitodo Trabalho brasileiroo ele
mento de identificação(eunificação)
da condição do prestador de traba
lho tutelado pela CLT.
No que toca ao 'trabalho
produtivo' esseconceitoatendia às
necessidades do sistema de produ
ção do período da grande indús
tria, ou seja, a subordinação seria o
correlato da disciplina produtiva,
alusiva a administração científica
do trabalhopregada porTaylor.3A
organização do trabalho era, nes
se contexto, rígida e linear (linha
de produção).
Quanto ao 'trabalho impro
dutivo',a subordinação atendiaaore
gime de hierarquia próprio ao 'em
pregadorpor equiparação’,tomador de
serviçoquenecessitatambém deum
sistemadisciplinarmaisrígido,para
conseguir efetivamente auferir re
sultadospráticosdo trabalhoalheio.
Evidentemente,a subordina
çãojurídicaconjugaelementosque a
doutrina tradicional nominaria de

3"Nor hasany one workman theauthoritytomake othermen cooperatewith him todofasterwork. Itisonly

throughenforcedstandardizationofmethods,enforcedadoptionofthebestimplementsandworkingconditions,
andenforcedcooperationthatthisfasterworkcanbeassured.And thedutyofenforcingtheadoptionofstandards
and ofenforcingthiscooperationrestswith themanagement alone. The management must supplycontinually
oneormoreteacherstoshoweach uau nan thenewandsimplermotions,andtheslowermen mustbeconstantly
watchedandhelpeduntiltheyhaverisentotheirproperspeed.Allofthosemho,afterproperleaching,eitherwill
not orcannot work in accordance with the new methods and at thehigher speed must bedischarged by the
inanagement".(TAYLOR, 2007, p.60).
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linguagem metajurídica, dada a fu alheiose relativizacomo emanação
são promovida pelo positivismoju de ordens discricionárias, e se imrídicoentreo direitopositivadopelo pessoaliza,jáque o treinamento do
Estado-soberano e o fenômeno jurí empregado torna-o virtualmente
dico,tomando-osformalmenteindis vinculadoaopoderhierárquico,que
tintos.Com efeito,asubordinaçãoju seexprimeesetraduzna própriaes
rídicaimportacontrataro usoda for tabilidade do processo produtivo e
çade trabalhopara asfinalidadeses nãomaisno cumprimentodeordens
colhidaspelo empregador. Daí por diretasemanadas pelo superiorhie
que o contratode emprego não é um rárquico imediato.
contratocom escopo,ou seja,com re
Como a estabilidade do pro
sultado definido. Em seu formato cessoprodutivo estavacentradauni
mais ideal e abstrato, o empregado camente numa abordagem subjetiva
secompromete a desenvolver, gene da subordinação, e a subsunção for
ricamente,aatividadeescolhidapelo maldotrabalhoaindaeraamarcadas
empregador.
empresas da Segunda
RevoluçãoIndustriale
É evidente
que este enunciado " O avanço das sociedades indus :iocompromissodeclascomporta múltiplas triais desenvolvidas no pós-giier- ;ses envolvia o espaço
ra e o surgimento de novos ^i- );do Estado-nação, o
gradações, já que a ses
industrializados na periferia d p ;
subordinaçãojurídica capitalismo expuseram a règüié-; )locus do exercício da
é uma síntese d e di ção dos mercados de trabalho na subordinaçãoeraestá
cionais aprofundo tèsteide legiti
versos elementos só- midade, cúfd mais. evidente é a vel e definido como o
cio-econômicos e q u e
tentativade elisãodá imputação espaçointernodafábrip a s s a m pelo conceito
" l ? l pd°e^ abi!idade pel°rl800Cla ca, primordialmente,
d e liberdade formal,
ou da unidade econôpela c a p a c i d a d e d e
mica dos demais seto
o r g a n i z a ç ã o sócioresda economia.
política d o trabalho e pelo grau d e
O avanço das sociedades in
controle d a atividade produtiva pelo
dustriais desenvolvidas no póse m p r e g a d o , elementos q u e a c a b a m
guerra e o surgimento de novos pa
p o r estratificar o próprio trabalho.
íses industrializadosna periferia do
N u m a atividade e x t r e m a 
capitalismo expuseram a regulação
m e n t e parcializada, m a s c o m a pre
d o s mercados de trabalhonacionais
sença d e u m sindicato d e trabalha
a p r o f u n d o teste de legitimidade,
dores c o m alto grau d e mobilização
cujo m a i s evidente é a tentativa de
e coordenação, c o m o ocorre entre
elisão d a imputação de responsabi
metalúrgicos, a possibilidade d e dis
lidade pelo risco da atividade.
posição a m p l a d o trabalho cede lu
gar a u m a regulação contratual, tan

3 SUBORDINAÇÃO EALIENIDADE

to e m nível d e regul am e nt o e m p r e sarial c o m o e m sede d e contrato co

A

é, como se
na tradição
Trabalho bra

subordinação

letivo d e trabalho. Assim, a possibi

viu n o tópico anterior,

lidade d e disposição d o trabalho

clássica d o Direito d o
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sileiro,o elemento de caracterização
da condição de prestador de traba
lho tutelado pela CLT, muito embo
ra a doutrina tenha também conferi
do esse estatuto à alterídade, mesmo
porque a subordinação está dicionarizada como ato ou efeito e não como
condição. Ou seja,asubordinação éconseqüência e não a causa da relação
de emprego.4E enquanto consequên
cia não é um conceito apto, sem
incidirem petição de princípio, a se
apresentarcomo elemento de defini
ção de um dado instituto.
A doutrina espanhola foca
principalmenteacondiçãoenão o efei
to (subordinação). O clássicoAlonso
Olea, por exemplo, transfere a centralidadeidentificadorano Direitodo
Trabalhoparaoconceitode'ajenidad':
"(...) la relación de ajenidad, como
definidora y esenda misma dei contrato
de trabajo, éstees un modo originário de
adquirirpropiedadpor un ajeno distinto
de quien trábaja"?
O termo ‘ajenidad’- ou,o ita
liano, 'alienità'6 - não é de fáciltra
dução para a língua portuguesa,*

pelo menos no Brasil,jáque o vocá
bulo 'alterídade',pelo qual costuma
ser traduzido, não se equipara aos
termos espanholeitaliano.Não obs
tante seja a alterídade definida se
manticamente como natureza ou
condição (do que é do outro7),não
nos parece seja um vocábulo ade
quado ao Direito do Trabalho, pois
está mais ligado à tradição filosófi
ca do idealismo hegeliano -que lan
ça mão do termo alterídade para de
finir a relação entre natureza e a
Idéia6-que à tradiçãodo materialis
mo marxiano, que tem raízesmuito
mais próximas ao nosso ramo social
do Direito.
Essa maior proximidade a
Marx se verifica inclusive pela pró
pria palavra alienação. Para Hegel,
alienação, concebida em sentidojurí
dico, de submissão e subordinação,
somente se operava com o estatuto
da escravidão, ao passo que para
Marx, o simplesfatode setrabalhar
para o outro - por conta alheia - já
configuravaa alienação (ea subordi
nação) e o trabalho alienado.9

'Reginaldo Molhado concebe,com razão,a subordinação"não como elementoessencialda relaçãode
emprego e sim como consequência dela."(MELHADO, 2003,p. 164).
•'OLEA y CASAS, 1995.p.54.
*“Nellacostruzbnedelianozioneampla disiiborriinazione,un niolocentraleviaiesvoltodaldatonormativodelia

dipendciizadall'imprenditore,ittquanto1‘autoreqffiequimui rilettunidigrandespessoredeiconceitodialiaritã,
nonsottraciidosiasuggestbnidinahiracomparatislka(inparticolarelacomparazioneviaiesvoltaconriferhnento
alieesperienzespagnolactedesai).IIconlenutodell'alicnitàc,insintesi,quellodeltaalienitànelmercalo,fonimla
con laqiialcsi idcntijlcaum situazhne di disconncsskmcgiuridiaifia ilavoratorie ildestinatáriofinaledei
prodolto(bencoservizio)dclsuohmoro.IIrapportoItworaímosubordinatonasce,insoslanza,ognivoltacheIrail
soggcltoed ilclientesiinterponeun terzoche realizzaun plusoalore. Talenozione,checonsentedioperareuna
discriminazionerispeltoairapportinonsubordhutli(contraltod'opera),viaierilamtaampiaeitonnicomprensiva,
alpontodiinglotKireogniatiroindkeditnanifeslazioitcddtadipendenza(poleredíretlivoecosivia)edeliaalienitã
(nssenz/ldirischio.dirisnltatfdiorgaiiizzazionc).Peraltro,qnaloraladipeiulai2afós$clctlti,intenninitmdizionali,
qualemeroelementocoinplanentarerispeltoaliadirecione,designandoapptmtolasituazionegiuridiaidisogge2ionc
deilavoratorealpoteredíretlivodeidatore(ilcÀ. profilostaticodd vincolodisiibordinazione), iicssun oslacolo
Siirebbeopposto dalla nozione legislativadi lavoroa distanza, che pare imperniala propriosu di una sorte di
"enfatizzazione"deipolerediretlimrispeltoagiialtridanailiddlasitbordinazionc."(DEl.VOUO, disponível

em <http://web.tiscali.it/mateoDeUOIio/>.Acessoem: 24 jan.2008.
7DICIONÁRIO EletrônicoHouaissda Língua Portuguesa. Versão multiusuário 1.0. jun.2003.
*"Para Hegel,laNaliiralezaesd objetoquelaIdeaseda a simistua,o,deotraforma, eslaposicióndelamisma
Ideaenforma deallcridad"(VALVERDE, p.108).
’OLEA, 1988,p. 171.
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O efeitosubordinação do Direi
to do Trabalho está, portanto, mais
próximo da alienaçãomarxianaqueda
alteriâaâe ealienaçãohegelianas.É im
portante esclarecer que, seguindo
aindaOlea,o conceitode alienação em
Marx converte o vocábulo alemão
Verãusserung101em Enlfremdungn - ou
em seu sinônimo - Entãusserung12,41* re
fundindo a alienação que deriva da
subordinaçãodo trabalhocom acon
diçãode alheamento- estranhamen
to - desse trabalho.
Olea,em suamonografia so
bre ahistóriada palavra 'alienação',
anota que utiliza
[...]eltérmino 'ajenidad’,que es elge
neralizado entre nucstros especialistas;
por éstos seha aciimdo este término en
derechodei trabajo,rehuyendoeldásico
jurídico de enajenadón, y con buems
razones,porque enajenadón implicaen
deredto ima translación de dominio o
titularidadde m m personaa otra,y por
amsiguiente una adquisición derivati
va por parte de esta última, mientras
que en el contrato de trabajo hay una
adquisición originariadepropiedadpor
el empleador o empresário respecto de
bienes de nueva creación, que no han
sidoantes propiedad de nadie;es claro,
puesqueajenidad-oalienidad,como
la llama Guasp (Derecho, Madrid,
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1971, p. 548) - siguesiendo usada aún
como nocióndistintadeenajenadón, en
sentidojurídicoestríctoy propio.n
Nesse sentido de distinguir
da alienação do DireitoReal, talvez,
em português, pudesse se pensar
em'alheação' ou'alheamento',mas
semanticamente esses substantivos
são dicionarizados também como
ato ou efeito e não como condição ou
natureza, o que nos remeterianova
mente ao mesmo problema de
tautologia da subordinação.
Outra alternativa,seriao ter
mo alheabilidade. Mas essevocábulo
designa mais uma qualidade14que
uma causa, istoé,é mais u m atribu
toque a causaeficientede um dado
fenômeno jurídico. Para Espinosa,
em sua Ética,éa causa que implicaa
existência15;o atributoé o que seper
cebecomo constitutivoda essência16,
em outraspalavras,o atributoalhcabilidadeé constitutivoda essênciada
relação de emprego, mas não sua
causa. O que implica sua existência
- ou sejaa existência desse atributo
essencial - é a condição econômica
de alheamento do fruto do próprio
trabalho. A alheabilidade da relação
de emprego tem como modo ou
ajècção,no sentidoespinosiano17,o alhe
amento do fruto do trabalho, mas é

“Ou Verãufierung,em alemão,alienação,no sentidojurídicode venda.
11Eiiifrewdmig,em alemão,alienação,no sentidode estranhamento.
a Entõiissening, em alemão,alienação,no sentidode exteriorização.
° OLEA, 1988,p.171-172,nota 730.
M HOUAISS eletrônic,jun.2003.
15"Percausamsiiiintdligoidatjusessentiahmolvilexktcntiamsweidcujusimtumitonpote/coitdpinisiexistais."
(bad.livre:"Pòrcausadesientendoaquilocujaessênciaimplicaa©cistênda,ou,o queéo mesmo,aquilo
cujanaturezasópodeconceber-secomo existente".Ética,I,Definição1(SPINOZA, 1913,p.37).
14“Peraltríbiihtininlelligoidquod inlellecitisdesubstantiaperdpit toiiqiiamejusdem essential»constituais.''
(trad.Livre:"Poratributoentendoaquiloqueo entendimentopercebede uma substânciacomo cons*
tituintede sua essênciamesma." Ética,l,DefiniçãoIV (SPINOZA, 1913,p.37).
17"Permodum intettigpsubstantiazaffedianessiveidquod inalb est,perquodetininconcipilur." (trad.Livre:
"Pormodo entendoasafecçõesde uma substância,ou seja,aquiloqueé outracoisa,pormeio da qual
é também concebida".ÉticaI,DefiniçãoV (SPINOZA, 1913,p.37).
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a condição dessaálheabiliãade a cau
sa eficiente18*da existência da rela
ção de emprego. Não há entre alie
nidade e alheabilidade uma relaçãode
causa e efeito,senão de causalidade
e essencialidadeou atribuição.
Pontes de Miranda, em sua
proverbialacuidade,optou,peloter
mo 'alienidaden9, que, aliás,é o mes
mo utilizado por Ricardo Guasp,
como se viu na referência anterior
deOlea.Valeressaltar,contudo,que
tal termo não consta do Vocabulá
rioOrtográficodaLínguaPortugue
sa- VOLP, nem estapalavraencon
tra-sedicionarizada20*
,sem embargo
de que sejau m termo relativamente
comum nas doutrinasempresarial e
trabalhista de Portugal.
Da mesma forma que onerosidnde e remuneração se distinguem,
a primeira enquanto elemento de
configuração (existência) e causa da
relação de emprego e a outra como
contraprestação ou efeito da referi
da relação jurídica, alienidade (do
produto do trabalho) e subordinação
têm, entre si,a mesma ordem de re
lação. O fato de um trabalhador
laborar e não receber remuneração
não descaracteriza, por sisó, a exis
tênciada relaçãode emprego (como
se dá, por exemplo, nos casos de re
dução do trabalhador à condição
análoga à de escravo). É a onerosi-

dade do trabalho que implica, em
algum grau, a existência do contra
to de trabalhosubordinado, ou me
lhor,todarelaçãojurídicacontêm al
gum ônus econômico, mas o contra
to de emprego pressupõe o paga
mento de salário. Sua onerosidade
é presumida e pecuniariamente
tarifada, pois a todo contrato de
emprego sedestina,ao menos, o sa
láriomínimo ao prestadorde traba
lho.A ausênciade pagamento cons
tituiinfração ao contrato e,no caso
do Brasil,à leifederal.
Por outro lado, entre aliena
ção e subordinação há,contudo, uma
relaçãodecausalidade,em quea pri
meira condiciona a segunda, ainda
que a alienação, ela própria, seja
também um ato ou efeitoda condi
ção do trabalho alheado. A aliena
çãodo produto do trabalho,ou seja,
a secção entreos sujeitosda produ
ção imediata (trabalhador) e da
apropriaçãoprimáriada mercadoria
(patrão)é,pois,o atoque constituia
existência, inclusivejurídica, da re
lação de emprego, ato essecujacau
saéjustamente a natureza da alieni
dade das condições de trabalho co
m u m no capitalismo.O empregador
é o demandador de trabalho, mas a
impossibilidadede apartá-loda pes
soa humana conduz à relaçãojurí
dicaem que o trabalhadorcedeouso

18Valeanotaraqui uma observaçãode um grandelálordeEspinosa,o filósofofrancêsDcleuze,no senti
do de que adespeitode Espinosadesarticularanoçãotradicionaldccausaeficiente"nem porissodeixa
de haver uma causalidade efidente (em Espinosa):aquela cm que o efeitoé distinto da causa, seja
porquea essênciaeaexistênciado efeitosedistinguemda essênciae da existênciada causa,sejaporque
o efeito,possuindo eleprópriouma existênciadistintada sua própriaessência, remete para qualquer
outra coisacomo causa de existênda."(DELEUZE,2002,p.62).
■"Anotando queO Direitodo Trabalhooperacom um conceitomenos extensodc IraMtio,observaque se
"exigimos aoconceitoo elemento fáticodo interessede outrem,jía alienidadedo proveito,ou do que
se espera seja proveito, põe fora do campo conceituai O que a faz para si mesmo" (PONTES DE
MIRANDA, 2006,p.118).
^ Foram consultados os tradicionaisCALDAS AULETE, HOUAISS E AURÉLIO.
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da sua energia vital e da sua ativi tenha de excepcionar expressamente
dade social.
os empregados domésticos, ou seja,
É importante lembrar que a entidade familiar (outras institui
não obstantesejaa alieniàaáe um tra ções21semfins lucrativos)estácompre
ço do trabalhoprodutivo apenas -já endidaperfeitamentena hipótesedo
quesósepode falarem trabalhopro empregador por equiparação ou ex
dutivo sehá produção de excedente tensão do art.2o,§ Ioda CLT.
paraseralheado (ou apropriado por
É importante assinalarque a
outrem) - nada impede que a leies doutrina espanhola tem três corren
tendaaotrabalhoimprodutivo(oude tesa respeitoda ajemdad. A primeira
consumo) os efeitosjurídicos da re emaistradicional,éadeOlea,em que
lação de emprego, ou seja,equipare a alienidade é encarada a partirda
legalmente os trabalhadores produ alienação dos frutos do trabalho
tivoseimprodutivosdo pontodevis (ajcnidad cn losfrutos). Uma segunda,
taeconômico,como, aliás,severifica na quala alienidadeéaferidaem fun
no precitado § Io do
ção da não-assunção
art.2oda CLT.
dos riscos da ativida
A hermenêu "A idéia mais tradicional de subor de econômica, defen
descolada dessa perspec dida por Bayón
ticado parágrafoúni dinação.
tiva de alheamento, muitas vezes
co do art.2o,conjuga torna a subordinação, ela própria Chacón e Perez Boti
da à alíneaa do art7o - ainda que aparentemente, ape- ja22 (ajenidaden los ris
nas-suscetível a desvirtuamentos
da CLT serve inclusi conceituais, :principalmente e m cos) e uma terceira,da
ve para demonstrar face da crescente concepção do. alienidade em razão
(supostamente)autôque o trabalhoprodu trabalhador
nomo, m á s econômica e habituaí- da desvinculação da
tivo é,em essência, a mente dependentede u m a m e s m a pessoado trabalhador
da utilidade patrimo
categoria de trabalho redeprodlrt'va-‘
nial do trabalho
que, nos primórdios,
justifica a existência
(ajenidad en la utílidad
do Direito do Trabalho, porquanto patrimonial),apresentadaporMontoya
por meio de seujogo de extensão ou Melgar.23
Consagrar, neste momento
equiparação (art. 2o,§ Io) e exceção
(art. 7o,rí)desnuda-se o fato de que da reorganização produtiva, a cenuma vez transcendidasuacausaefi tralidadedo conceitode alienidadeno
ciente - alienidade - torna-se neces Direito do Trabalho é fundamental
sário u m preceito dogmático para para desenvolver uma exegese sis
restringir uma extensão procedida temática e estável - conceitos muito
pela lei,sem sistematicidade cientí caros ao sistema capitalista,inclusi
fica.Em outras palavras, não é por ve - da relaçãode emprego. A idéia
outro motivo que o art. 7° celetista*
2 mais tradicional de subordinação,
21Valeobservarque o conceitodc 'instituição'não tem qualquerespecifiddadejurídica,e nem seconfun
de com o de ente personalizado ou mesmo de órgão. Instituição é, inclusive,dicionarizada primeiro
como estrutura social que como organismo ou estabelecimento < HOUAISS eletrônico).
2SMONTOYA MELGAR, 1999,p.35,nota 16.apud Manual de Derecho deiTrabajo, 12 ed, 1,p. 15.
»MONTOYA MELGAR, 1999, p.36.
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descoladadessaperspectivade alhe
amento, muitasvezestoma a subor
dinação,elaprópria-aindaqueapa
rentemente, apenas - suscetível a
desvirtuamentosconceituais,princi
palmente em faceda crescentecon
cepçãodo trabalhador(supostamen
te)autônomo, mas econômica e ha
bitualmente dependente de uma
mesma rede produtiva.2
24
*
1
4 A VELHA E A NOVAEMPRESA:
O MESMO TRABALHO SUBOR
DINADO N A ESTRUTURA D A
REDE EMPREENDEDORA
O novo quadro de acumu
lação flexível da produção faz res
surgir figuras de trabalhador que
precederam à formação do sistema
industrialtradicional.25A execução
de uma atividade econômica, pou
coimportando a sua destinação,ne
cessita sempre de organização do
trabalho e de subordinação jurídi
ca dos detentores de liberdade for
mal, para a consecução dos objeti
vos empresários, pouco importan
do o locus da execução do trabalho.
Afinal, nos albores do capitalismo
era o detentor dos insumos, às ve
zes dos rudimentares teares, e do

capitalcirculanteque os levava até
o trabalho,impedidos que estavam
os seres humanos de abandonar
suas paróquias anglicanas, sem a
autorização do poder eclesiástico.
O teletrabalho contemporâ
neo sofisticou-sequanto aos instru
mentos de comunicação e logística,
é fato. Mas definitivamente não é
uma rerum novarum que veio ao
mundo no século XX, juntamente
com a indústria da moda. As cida
des de costureiras unem chinesas,
brasileirase indianasdo séculoXXI,
às ingleseisdo século XV na prática
secular conhedda no jargão econô
mico como putting out.
As supostamente novas fi
gurasjurídicasde trabalhadoresna
Europa -parasubordinato, na Itália;
economícaUy ãcpendent workcr ou
quasi-subordinate toorker na Ingla
terra;arbdtnehmerànliche Pcrson na
Alemanha26;au tónomo-dependiente
na Espanha27,ressucitam a antiga
busca de subordinação do capital
urbano sobre a mão-de-obra atre
lada à paróquia, impossibilitados
de exercer o mando direto, con
tratavam o trabalho por peça,
modo de subsunção formal do tra
balho ao capital.28Hoje, não sendo

21Anota a ProfessoraMaria Luz Rodriguez Fomandez, da Universidade Caslilha-LaMancha, sediada
em Toledo Espanha, que o trabalhador'autônomo' “que trabajnporcucnta propiaparaotrastantasempre
sai, y clientes, trabaja, sinembargo,por cueniaajenaparam empresa r
oiiiaquetieneima rdacióiiduradera. Y
que, en !amedida que aslsea,realizami trnbajoobjetodeiDerechodd Trabajoydebequedar,por tonto,hiduído
en su ámbito.“( RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2004,p.50).
“PISTORI, 2007,p. 128-130.
“ PERULL1,2003, p.78-87.
27EstatutodeiTrabajoAutónomo. Lein.20de 11dojulhode 2007,art.11(publicadano BOE de 12dejulho
de 2007,n.166).
=*ParaMarxna fasedesubsunçãoformaldo trabalho,embora de (otrabalho)estejasubordinadoaocapitai,
mantém,ainda,uma subsislênciadistinta,exterioraocapital.O trabalhoéreconhecidocomo fonteprodu
tivade riqueza,enquantoo capitalé considerado mero gestordessariqueza.Na fasedesubsunçãomate
rial,segundoMarx,o trabalhoperdeseus traçosde autonomia,deexistênciaforado capitaLA produção
é concebidanãocomo resultadoda liabilidadeindividualdo trabalhador,mas como aplicaçãoda técnica.
(MARX, 1977, p. 645, também nos Marxisls Internet Archives Library. Disponível em: <http://
w%vw.marxisl&org/archivc/marx/tvorks/1861/econon>ic/di37Jitm.>.Acessoem: 24jan.2008.
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mais estratégico a subsunção ma
terial29(ou subsunção real)30 em al
gumas atividades econômicas,
enseja-se o referido ressurgimen
to do trabalhador não-diretamentesubordinado,quando há em ver
dade autêntica subsunção formal.
O transbordamentodessasfi
gurasparaa regulaçãodessespaíses
por iniciativa legislativa tem como
pressuposto a ausência de identida
de entretaisfenômenosjurídico-econômicos e o conceitointernode em
pregado. Com menor ou maior grau
de proteção, taisconceituaçõesbus
cam estender ao trabalho tipificado
nesses(supostamente)novosconcei
tosaproteçãosocialcaracterísticados
modelos de wélfare state.
Todavia, à míngua de regu
lação própria, a análise dos própri
os signos contidos na Consolidação
das Leis do Trabalho do Brasil nos
permite sustentar que as significa
ções dos conceitos de empregado e
empregador ainda não foram e x a u 
ridaspelo sistemajurídiconacional,
notadamente pela jurisprudência.31
Dessemodo, emboran ã o sus
tentemos a possibilidade de q u e u m
texto, jurídico ou não, comporte in
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terpretaçõesinfinitas,jáqueintegram
um sistemade comunicação, aspos
sibilidadessemânticasdo conceitode
subordinaçãojurídicanão nos pare
ce tenham sido esgotadas. Mais do
que isso,o que vislumbramos é que
o conceito de subordinação permite
aindadarao sistemajurídico-laboral
brasileirouma interpretaçãoqueseja,
ao mesmo tempo, desmercantilizadora do trabalhoe promotora da se
gurançajurídicadosagentes(Estado,
trabalhoe capital)envolvidos.
O seccionamento das ativi
dadesda empresaconduza uma ne
cessáriaadequação do próprio con
ceitodeempregador,comojásecon
templa na figura do consórcio de
empregadores. Mas é imperioso ir
além. Contemporaneamente, o EM
(quem contrata),o PRE (quem remu
nera), o G A (quem dirige) e o DOR
( q u e m a s s u m e os riscos) pode ser
u m feixe d e entidades, e m p r e s a s o u
pessoas, a d e p e n d e r d o s instrumen
tos jurídicos q u e a m a l g a m a m as re
lações jurídicas entre aqueles a q u e m
interessa a contratação d o trabalho.
A i n d a q u e intuitivamente e
aspirando flexibilizar o r e g i m e d e
contratação d e trabalho n o Brasil, a

K É importante ressaltarque,na doutrina trabalhista, o conceitode 'subsunção material’é bem mane
jadopor ReginaldoMelhado, ao demonstrarcom acuidade,como, em regra,o capitalismosubsumiu
materlalmente o trabalho, principalmente atravésda maquinaria: "O trabalhador do século X X alcança
o idea! sonhado pelo capitalista da c h a m a d a S e g u n d a Revolução Industrial: subordina-se por completo à disci
plina da máquina, identifica-se c o m a imutável e indeclinável rotina do q u e era u m simples ferramental c agora
adquire a a l m a do complexo automático". (MELHADO, 2003,p. 168-171).

30Em novareferênciaàdoutrinado DireitodoTrabalhoespedficamente,Melhado enfatizanasextaconclusão
d o s u a obre Poder c Sujeição, q u e "(...)A o alienar sua capacidade dc trabalho o operário é subsumido malerialmcnle ao
m o d o de produção capitalista e o trabalho morto passa a exercer seu domínio sobre o trabalho vivo." (Ibid, p.216).

31Nosso propósitoseaproxima, em alguma medida, da proposição de Richard Posnerao analisaro com
portamentointelectualepolíticodosjuízesaopreconizarque "Indiciai Interpretation generally procedes in
t w o steps. Thejirst is to infer a purpose f o r m tl:e language a n d context of the contractual or statutory text in issue,
or f r o m a b ody or pertinent judiciai decisions that have established a ride. T h e second Step is to decide w h a t
outcome I the case at h a n d w o u l d serve the purpose best. Consider the W a g n e r A c t (The National Labor Relations
Act). A salient purpose, evident f o r m the Acts'slanguage, structure, a n d background, m s to m a k e it easierfor
unions to organize rvorkers. That Purpose provides the essential guidance to applying the A c t to specific cases"

(POSNER, 2003,p.67-68).

138

Revistado TribunalRegional do Trabalho da 15* Região, n.32,2008

ração e divisãointernas, de origem
americana e que se espraiou pelas
economias desenvolvidasesub-desenvolvidas durante o século XX,
com os elementoshorizontalizados
prevalentes a partir dos anos 1980
e nitidamente inspirados no siste
ma industrialjaponês. Três são os
vetoresdas alteraçõesintroduzidas
nas empresas: o aumento da con
corrência em escala global com a
emergência de concorrentes euro
peus e asiáticos; a perda da dinâ
micas das economias centrais nos
anos 1970 e a necessidade de redu
ção de custos de modo sistemático.
As estratégias para o repo
sicionamento das empresas frente
a seus concorrentes combinam a
intensificação do uso de tecnolo
gia;a gestão do trabalho adotando
estratégiasnipônicassem a corres
soa h u m a n a integrante d o q u a d r o
pondente garantia de emprego do
d e e m p r e g a d o s d a empr e sa , encar
país d o sol nascente; e a pressão
r e g a d a d a transmissão direta des 
pela alteração dá regulação públi
sas ordens. Trata-se d e evidente
ca d o m e r c a d o de trabalho.Ao lon
c o n f u s ã o entre espécie ( o r d em ) e
g o d o t e m p o , esses elementos vão
gê ne ro (poder empregatício).
se m e s c l a n d o , ante o grau de ins
Afinal, é possível seccionar
tabilidade d o processo produtivo
as atividades empresariais interna
q u a n d o as alterações fundam-se
o u externamente. Foi D e d e c c a 33,
2
3 a
a p e n a s na intensificação da
partir d o texto clássico d e Chandler,
a u t o m a ç ã o industrial.Daí a impor
q u e m dissecou c o m m a i s rigor a
tânciadas formasjurídicasno pro
c o m b i n a ç ã o d e elementos d o s mo cesso de extemalização das ativi
delos organizacionais de conglomedades das empresas.
súmula n.331 do Tribunal Superior
do Trabalhoexpressamenteadmitiu
o seccionamentodo conceitode em
pregador e assimilou pardalmente
o que aqui se pretende nominar de
subordinação estrutural-reticular
A referidasúmula,contudo,
enuncia duas condicionantes para
se elidir a formação de vinculo de
emprego com o tomador do servi
ço:(i)ainexistênciadepessoalidade
e de (ii)subordinação direta.Pare
ce-nos,todavia,que a expressãosu
bordinaçãodiretaseja,em setratan
do da nova realidade produtiva,
termo equívoco, decorrente da ve
rificação empírica de que na maio
ria esmagadora dos contratos de
empregos há coincidência entre a
emanação de ordens relacionadas
com a organização e a execução do
trabalho e a existência de u m a pes

32No magistériode MaurícioDelgado, a 'subordinação estrutural'é "nquese manifestapelainserçãodo

trabalhadorna dht&miaido tomadordeseusserviços,iiidependentementedereceber(ou não)suasordensdire
tas,mas acolhendo,estruturalmente,suadinâmicadeorganizaçãoefuncionamento".E segueDelgadopreci
sandoesse novoconceitode relaçãode emprego,sublinhandoquea "subordinaçãoestruturalsuperaas
dificuldadesde enquadramento desituaçõesfálicasque o conceitoclássicode subordinação tem dcnwustrado,
dificuldadesqueseexacerbamemface,especialmente,dofenômenocontemporâneoda terceirizaçãotrabalhista.
Nesta medida ela vhbiliza não apenas alargaro campo de incidênciado Direitodo Trabalho,como também
conferirrespostonormalioaeficazaalgunsdeseusmaisrecentesinstrumentosdesestabilizadores-em especial
a terceirização" (DELGADO, 2007,p.86).Na mesma linhada impessoalidadeda subordinação,Jorge
Souto Maior assinala que a "subordinação, vale lembrar, não se caracterizapor um relaçãode poda entre
pessoas,mas sobrea atividadeexercida"(MAIOR, 2007,p.62).

u DEDDECA, 1999,p.66-79e 103-116.
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5 A SUBORDINAÇÃO ESTRUTU nea processou intensa redução da
RAL-RETICULAR
porosidade do trabalho, com o com
pletodomínio do processo produti
Embora asrelaçõesjurídicas, vo - sistemaSMED34- o que permi
assimcomo todasasdemais dimen tiua flexibilizaçãoda rigidez da hi
sões da civilização humana, sejam erarquiae disciplinataylorista.Essa
sempre dinâmicas e a própria con flexibilização disdplinária passou,
corrênciaentreos agentes econômi inclusive, a ser pressuposto do au
cossejatravadainclusivecom o uso mento da produtividadenossetores
instrumental dos marcos regulató- de grande concorrência, inclusive
riosdos diversosestadosnacionais, global. Na extemalização dos ajus
é inegávelque a regulaçãoque mais tesinternos- sistemaSMED - o mo
sesubmete às estratégiasde flexibi delodeproduçãoordem-subordinação
lização, quando não de simples é substituído pelo modelo colabora
elisão, é aquela relacionada com o ção-dependência.
usodo trabalho,onde
A liberdade
a híbridapresençade
formal dos trabalha
regras de ordem pú- ;
dorespassouacorres
blica e regras de ori " A reestruturação produtiva.cón? ponderàdemanda do
gem privada permite temporânea processou interísare sistemaprodutivopor
u m maior espaço de dução, da porosidaded o trabalho, trabalhohumano abs
c o m o completo domínio d ó pro
atuação.. Ademais, a cesso produtivo - sistema S M E D trato,cuja concretude
..... .. ......
. vpquepermitiuaflexibilizaçáoda
dinâmica
da inovadependeriadasneces
.
.
: rigidez dá hierarquia e disciplina
sidades conjunturais
çao entre os agentes taylorista."
: :
do tomador, a serem
econômicos envolve
executadasnorestrito
o trinômio tecnolo- ;
espaço geográfico da
gia, organizaçãoprodutiva e regime jurí
unidade fabril,embo
dico-trabalhista.
ranosseusalbores,o capitalismo(ou
Como o nosso escopo é ana o mercantilismo) recrutasse o traba
lisaros efeitossobre o fenômeno ju lhoeosserviçoseram executadossob
rídicoe não tecerjuízos de valorso a forma de "teletrabalho",antea au
bre as características da concorrên sênciado direitode seafastarda sua
cia intercapitaiista na contempora- paróquia, o que talvez sejauma das
neidade, e buscar a validação do razõesinstrumentaisdo direitode ir,
conceito reelaborado de subordina vire permanecer, consagrados pelos
ção jurídica, temos que nos debru textosconstitucionaisda modernida
çar sobre a alteração do locus de in de:a transposição da subsunçãofor
fluência da produção de bens e ser mal do trabalho para a subsunção
viços nesta etapa da história. A re material decorrenteda parcialização
estruturaçãoprodutivacontemporâ do trabalho.
M SMED (SingleMinute ExchtmgcofDie),com a técnicada separaçãode ajustesinternos(foradashorasde
produção propriamente dita)e externos(dentrodas horas de produçãopropriamente dita)e posterior
extemalização dos ajustesinternos(SH1NGO, 1985,p. 113).
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Mas seráque o seccionamen ç ão d a lei m e n c i o n e os elementos
to da hierarquia -ou dos elementos integrantes d o conceito d e e m p r e 
originários que definiam o empre g a d o r n o singular, é evidente q u e
gador, são suficientespara afastara se trata d e técnica legislativa e n ã o
incidência da relação de emprego? d e restrição d a possibilidade d e
Teria, então, a relativização multiplicidade d e sujeitos e m p r e 
do exercíciodo poder em seu aspec gadores. C o m efeito, a própria d e 
tosubjetivo,com acriaçãodecoman finição d e empr e s a, o r i un d a d o di
dos abstratos presentes no regula reito a l e m ã o e citada n a nota p r e
mento, no treinamento ou mesmo cedente, cons a g ra a possibilidade
nos contratos, criado um tertius até d e concentração e d e c o or d e n a ç ã o
então desconhecido pela história do d a atividade empresarial, d e m o d o
direitoou pelatrajetóriado trabalho? a absorver e moldar-se aos diver
Por fim, seria ainda a relati sos instrumentos jurídicos destina
vizaçãodo aspectoobjetivodo poder, dos à coalizão empresarial.
decorrentesda expressivaremunera
ção ou execução do trabalho em lo 6 A RESSOLIDARIZAÇÃO ES
TRUTURAL-RETICULAR DAS
cal distante da estrutura centralque
RELAÇÕES COLETIVAS DE
esmaeceria o conceito de subordina
çãojurídicaeo próprioconceitojurí
TRABALHO
dico de empregador, como concebi
A 'subordinação jurídica'
d o pelo Direito brasileiro?
Embora fosse u m crítico semprecompreendeu um lequemais
acerboda definiçãode empregador amplo de trabalhadores, poisenglo
jurisdidzadapelaConsolidaçãodas ba tantoaquelesreferentesao traba
Leis do Trabalho, Evaristo de lho'produtivo',como também aque
Moraes Filhonão deixou de assina les do trabalho dito 'improdutivo'.
lar que a regulação brasileira ao Dessa forma era um conceito mais
imputar à empresa a condição de abrangente do que o conceito de
sujeito de direitose deveres absor mera dependência(técnica,econômi
veu parcialmente o conceitooriun ca, social). Na produção contempo
do da sociologia e da economia em rânea,contudo, a empresa-rede, por
seu caput, e para não deixar larga diversosinstrumentosjurídicosepo
margem de interpretaçãoaosagen líticos,coordena,precificae controla
tes do mundo do trabalho, cuidou aprodução,mas deixadeforada pro
de acrescer o § Io ao citado artigo teçãoda CLT os trabalhadores ditos
consolidado55.Não obstante a dic3
5 autónomos-dependentes.
35DizEvaristoque “A verdadeéque,depoisdeingressarnocampododireitoconteràal,sobaforma depatrimônio

comercial,como uma universalidadede bens,alcançou talconceitoo campojurídicodo trabalho, dando maior
ênfaseà universalidadede pessoas,sem esquecer,é claro,a de coisase de bens. Mas í o aspeclopropriamente
organizacionalpeloempresário dos serviçosalheios que vem mais destacado no.direitodo trabalho. Tornou-se
dásskaaconceituaçãodejacobi,nodireitoalando,como “a reuniãodemetaspessoais,materiaiscinuiteriaispara
um escopo,visadoporum sujeito(ouporváriossujeitosem conjunto),aJhtitksatisfazerdeterminadasnecessida
des“.Mais modernamente Huecke biipperdeydefinema empresacomo "h m conjuntoorgniirznrfode atividades,
dirigidopara umfim econômicoou idad.aoqualservem um ou vários estabelecimentosorganizadaiiKiitc vhicuIndosentre si"(MORAES FILHO, 2000,p.255).
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Contudo, discordamos dos tomadores,jáque a impessoalidade
que entendem não haver subordina da disposição do trabalhonão afas
ção nas hipóteses de trabalho "autó taa circunstânciade tersidocontra
nomos-dependentes. A 'subordina tado para desenvolver atividade e
ção' neste contexto subsiste, ainda não resultado.
que difusa,latentee diferida,justifi
A força ressolidarizadora da
cando, dessaforma, a extensãoa eles idéiade subordinaçãoestrutural-reti
dos direitosceletistas.O trabalhador cularvaialém da perspectivado con
supostamente autônomo, mas habi tratoindividualdetrabalho.A própria
tualmente inseridona atividadepro jurisprudênciavem sedebatendocom
dutiva alheia, a despeito de tercon casoscomplexosacercadaautonomia
trole relativo sobre o próprio traba privada coletiva. Com efeito,se uma
lho,não detém nenhum controleso empresa supermercadista,por exem
bre a atividade econômica. Exemplo plo,atraiparasuashiperlojasavenda
disso, podemos citar a hipótese do de combustíveis, deverá ou não apli
motorista agregado,
car aos frentistas des
que é proprietário do "A força ressolidarizadora.da idéia de sa unidade as regras
caminhão em que tra subordinação estrutural-reticular vai oriundasdapactuação
além da.perspectiva do contrato indi coletivaque regulaas
balha (meiodeprodu vidual
de trabalho. A própria jurispru
ção)eaindaque tenha dência v e m se debatendòcom casos empresas que atuam
liberdade relativa so complexos acerca da autonomia pri no comércio varejista
vada coletiva. C o m efeitp.se u m a e m 
brea execução do tra presa supermercadista, por exemplo, de combustíveis? Ou
balho, nada delibera atrai para suas! hiperlojas a venda de aoreverso,poderácir
chi.não aplicar
sobre os dois fatores combustíveis,.deverá
aos frentistasdessa unidade ás.regras cunscrever-seaaplicar
determinantes da le oriundas :da pactuação coletiva que o contratocoletivodo
as empresas que atuam no co
gítima autonomia, regula
comércio em geral?
mércio varejista de combustíveis?”
como, por exemplo,
A abordagem
paia quem e quando
estrutural e reticular
seráprestado o serviço.
acercado conceito de subordinação
Portanto, acreditamos que a permite novas soluções também
Lein.11.442/2007regulouo proble nessecampo do direitodo trabalho,
ma com menos eficáciado que nos relativizando,sem desprezar,a idéia
permite a atividadehermenêutica a de atividade preponderante do em
partirdos elementosjáexistentesno pregador,jáque os grandesconglo
sistema jurídico. Trata-se do reco merados industriais, comerciais, fi
nhecimento do conceitode subordi nanceiros, mistos ou de qualquer
nação estrutural e reticular, pois se outro serviço possuem múltiplas
a prestação desse trabalho ingressa atividades econômicas e todas elas
na empresa através de um contrato têm o mesmo e único objetivo:aufe
de prestaçãode trabalhoautônomo, rirrendas dessas atividades.
mas adere às atividades da empre
Nessas circunstâncias,há in
sa ou de tuna das unidades da rede clusive lesão potencial às próprias
empresarial, a disposição do traba regras de concorrência intercapitalho subsiste pelo tomador ou lista,pois ao abster-se de aplicaras
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regrasda contrataçãocoletivaespe
cíficaacabaporobteruma vantagem
comparativa em relação aos seus
concorrentes.Aqui ainda"não esta
mos fora do locus tradicional do
exercício do poder jurídico-político
sobre o trabalho. Mas nos permite
ampliarasignificaçãoda subordina
çãojurídicaeda forçavinculantedos
contratos coletivos que o emprega
dordeveassimilarcomo própriosde
suas atividadeseconômicas, princi
palmentequando elassãomúltiplas,
pois múltiplos serão os instrumen
toscoletivosaplicáveisàmesma pes
soa jurídica que desenvolve diver
sas atividades econômicas.
Afinal, se o supermercado
resolveusarsua frotade caminhões
paraconcorrerno mercado detrans
portes e logística, não se pode em
prestaro mesmo tratamentoaosmo
toristas envolvidos nessa atividade
econômica daquele preconizado
pelajurisprudênciaquando o moto
rista.apenas transporta mercadori
asentreasunidades da mesma rede
varejista.Neste último casohá certa
legitimidade em condicionar a apli
cação da regraà prévia participação
ou tentativa de participaçãonas ati
vidadesnegociais.No primeiro,não.
Com isso, o conceito de su
bordinação estrutural-reticularabre
a possibilidade de sancionarmos
concretamente o dumping social,
violador das regras de concorrência
intercapitalista através da elimina
ção de direitos sociais erigidos pela
contrataçãocoletivaentreasentida
des sindicais do capital e do traba
lho.Como sevê,a idéiade rede em
presta à subordinação jurídica um
efeitoreticular,portadorda idéiade

proteção e promoção do trabalho e
da dignidade da pessoa humana, e
ao mesmo tempo chancelador da
idéiadefairtradc,sancionandoacon
corrênciadeslealfundada numa das
espécies de dumping.
7 PRODUÇÃO E PROTEÇÃO EM
REDE. CONVERGÊNCIA DOS
FLUXOS D A ESPECIALIZAÇÃO
D O TRABALHO.O "EMPRE
G A D O POR INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL"
Com aextemalizaçãoeo sec
cionamento das atividades transfere-se,ainda que pardalmente, o ris
co econômico da atividadeao traba
lho, com repercussões tanto econô
micas quanto políticas.
O conceito de ‘empregado por
interpretaçãoconstitucional'permitere
duzir a "zona gris" de aplicação do
Direito do Trabalho, sem interditara.
legítima atividade de especialização
do trabalho e terdarização das ativi
dades econômicas e,ao mesmo tem
po,ressolidarizar.o.trabalho(quando
a rede de empresas se configurar em
verdadeirarede de em^pre-ga-dores).
Ora, se há semelhança entre
o trabalho dito "autônomo-dependente" e os empregado clássico,
manda aboa regrade hermenêutica
não reduziro potencialexpansivo e
protetivo dq Direito do Trabalho.A
isonomia dos trabalhadores decor
re da própria dicção constitucional,
tanto dirigida aos trabalhadores ha
bituais,.(caput do art..7°) como aos
avulsos (incisoXXXIV), não subme
tidos ao trato sucessivo.
Trata-se, pois, de ressignificar ou plúrissignificaro conceito de
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subordinaçãojurídica,paracompre
endê-lo de modo dinâmico. Parafra
seando o senso comum, a subordi
naçãojurídicaemergenão apenasdo
uso da voz do empregador, do su
pervisor,ou do capataz. Eiapode se
formarnaretinadosmúltiplosagen
tes econômicos coordenados pela
unidade central, de modo silencio
so e aparentemente incolor e atéin
dolor.A Subordinaçãojurídicapode
ser então "reticular",também nesse
sentidoeatravésde instrumentosju
rídicos de associação empresária,
onde nenhuma atividade econômi
caespecializadaé desenvolvidapelo
suposto empregador, que seenvolve
na produção de um determinadore
sultado pactuado com a unidade
central.Suposto,nãoporqueem ver
dade não o seja. mas por não ser o
único empregador.
A rede econômica montada
pelas empresas, quer no modelo
hierarquizado,como ocorreem em
presas de segurança, call centers,
quer assuma asmúltiplasformasju
rídicas de cooperação empresarial
são uma realidade. Partindo dessa
premissa, faz-senecessário enredar
p conceitode subordinaçãojurídica,
emprestando-lhe u m caráter estru
turale reticular.
Nesse sentido, sempre que
reconhecida a atividade econômica
em rede,énecessárioimputara con
dição de empregador a todos os in
tegrantes da rede econômica, atra
indoassimaincidênciado princípio
da proteção e seus aspectos conse
quentes: a aplicação da regra ou da
condição mais benéfica.
Isso toma secundária a in
vestigaçãode quem seja "o emprega
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dor" para efeitos da declaração de
nulidadeabsolutadapactuaçãocon
tratual originária, pois o mais rele
vante é assegurar a efetividade do
direitomaterial do trabalho e não a
imputação da fraude, afinal inexis
tente se todos são empregadores.
8 À GUISA DE CONCLUSÕES
Estetrabalho é uma pesquisa
em desenvolvimento. As sínteses
abaixodeclinadasnão pretendem es
gotar todas as feições da subordina
ção estrutural-reticular, pois muitas
contribuiçõeseressalvasàsidéiasaqui
alinhavadas serão adicionadas com
o usoeo desenvolvimento dessecon
ceito,que sepretende público,demo
crático e dinâmico. Esse conceito,fa
vorecidoinclusivepelaarticulaçãoda
idéiade«alienidade»,jápermite,con
tudo,dimensionaralgumasdasreper
cussõesdesuaadmissão na interpre
taçãoeaplicaçãodo DireitodoTraba
lhoe do DireitoProcessualdo Traba
lho.Vamos a elas:
1. Resgatar o conceito de «alienida
de» no Direito do Trabalho con
tribui para uma extensão
civilizatóriaeisonôrrdcadosdirei
tossociais,ensejandoa agregação
das novas realidadesdecorrentes
da reorganização produtiva.
2.Assumir o carátercentralda idéia
de«alienidade»no conceitodesu
bordinação e, por conseqüência,
no próprio Direito do Trabalho,
toma esseramo da ciênciajurídi
ca mais sistemáticoe estável.
3.Com o conceito de subordinação
estrutural-reticularapreende-seo
fenômeno das coalizões de em
presas e de empregadores, quer
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tos de trabalho autônomos. Tra
assumam formas jurídicas explí
ta-se de atrair para a proteção
citase reguladaspelo direitoem
dos direitosfundamentais sóciopresarial, quer sejam coalizões
econômicos aqueles que têm
factuais,reconhecendo a possibi
semelhanças com o empregado
lidade de que tais empresas ou
e que em outros sistemas jurídi
empregadores assumam cadaum
cosrecebemtratamento distinto,
parte das funções diretivasque o
com proteçãojurídicae socialin
art. 2o,da CLT estabelece como
ferior ao do empregado.
necessárias e suficientesao reco
nhecimento do(s) sujeito(s) de 7. Asseguraraaplicaçãodasnormas
coletivas relacionadas com a ati
deveres jurídicos do tomador.
4.O conceito, ao mesmo tempo, ab
vidade econômica desenvolvida
pelos empregados da rede de
sorve como próprio da subordi
unidades econômicas, quando
naçãoasmúltiplasformasdecon
estas têm múltiplas atividades
trole e mando, tais como ,regu
com o escopo de auferir fatura
lamentos, contratos, manuais de
uso de máquinas eequipamentos
mento,com a dupla finalidadede
assegurar a aplicação do princí
ou deprocessosprodutivos,GPS,
celulares,tacógrafos,softioaresde
pio da proteção em relação aos
empregados envolvidos em cada
vigilância e registro, palm tops,
uma das atividades econômicas
câmeras de vídeo, relatórios de
da rede, e ao mesmo tempo dis
atividade e desempenho, tanto
ciplinara concorrênciaintercapianalógicos quanto os digitais.
5. Espraiar segurança jurídica nas
talista,atraindopara o campo do
direitocoletivo do trabalho e do
relações laborais, diminuindo o
uso instrumental e, frequente
direito individual do trabalho o
mente, predatório da legislação
conceitode dumping social.
do trabalho,reconhecendo acon 8. Permitir a legítima atividade de
especializaçãodo trabalho,como
dição de empregadores das uni
ocorrecom setoresem que a pre
dades econômicas que atuam em
valênciado trabalhoimaterialau
rede,no mesmo espaço geográfi
co ou em locais distintos,para
menta a capacidade de resistên
ciapolíticae de inovação do tra
assegurar que o riscoeconômico
balho, seja para gerar novos se
da atividade não seja transferin
tores de atividade econômica,
do ao trabalhoe,viade conseqüseja para permitir a otimização
ência, para os sistemas sociais e
da sua ação coletiva.
estatais de amparo do trabalho.
6. Reconhecer a condição de "em 9. Distinguir a fraude relacionada
com a criação de interposta pes
pregado por intepretação cons
soa ou empresa, por uma das
titucional" dos trabalhadores
que ingressam na estrutura da
unidades econômicas da rede,
empresa ou da rede de empre
tenha ou não idoneidade econó
sas,ainda que suas contratações
mico-financeira, da existência de
estejam amparadas por contra
uma unidade econômica dotada
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de especialização técnica capaz
de reconhecer nela mais um dos
empregadores da rede.
10. Distinguir, também, da fraude a
emergência - rectius: ressurgi
mento - de figuras de trabalha
dor não jungidos à subsunção
material do capital, que não po
dem sertratados pelo regime de
regulação trabalhista como
tertius, não só por imposição dos
princípios de isonomia do traba
lhohumano ede expansãotuitiva
dos direitos sociais, bem assim
para o próprio equilíbrio do sis
tema de competição capitalista.
11.Compreender a possibilidadede
que em certas atividades econô
micasopresenteabraça-seao pas
s a d o e o capital pode dar-se ao
luxo d e abrir mão da subsunção
material do trabalho. O trabalha
dor, eventualmente, p o d e ser ex
cepcionadod o rol d os não-proprietários de m e i o s d e produção, já
que a propriedade desses m e i o s
nto é mais estratégica para todas
as formas e etapas d a produção.
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