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RESUMO: Os direitos trabalhistas hoje consagrados são reflexo de uma luta 
histórica, travada por aqueles que não mais suportavam a exploração da sua 
força de trabalho. Tal luta, todavia, ainda não chegou ao seu fim. Deparamo-nos 
a cada dia com novas situações-tipo, por meio das quais tenta-se mascarar a 
relação laboral tradicional - empregado versus empregador (arts. 2º, 3º e 6º, § 
único da CLT). Dentre elas, a terceirização, a prestação autônoma de serviços, 
a parceria por meio de aplicativos, entre outros. Os defensores das novas 
modalidades de contratação afirmam que os tempos mudaram, atingimos a 4ª 
Revolução Industrial, vivemos num mundo globalizado e devemos assimilar as 
novas tecnologias disruptivas. De fato, os tempos mudaram! Não se nega a 
importância dos avanços tecnológicos para a sociedade. Não devemos, porém, 
permitir que direitos e garantias do trabalhador - a duras penas conquistados - 
sejam violados em nome da modernização e da Indústria 4.0. Pondere-se que, 
para a defesa efetiva dos trabalhadores, precisamos considerar todo o 
arcabouço jurídico – interno e externo - de proteção dos direitos sociais do 
trabalhador, posto que tais normas devem ser aplicadas em sua plenitude (Arts. 
1º, III, 5º, §2 e 3º, CF/88; art. 8º CLT). Consoante a Declaração de Filadélfia de 
1944, “o trabalho não é uma mercadoria”. Assim, é preciso que nos atenhamos 
aos elementos fático-jurídicos identificadores da relação laboral preconizados na 
Consolidação da Leis do Trabalho, quais sejam: a subordinação, habitualidade, 
pessoalidade e onerosidade. Nesse viés, de rigor considerar que as novas 
tecnologias não devem ser utilizadas como forma de enfraquecimento dos 
direitos sociais, sob pena de chancelarmos o retrocesso do patamar mínimo 
civilizatório do trabalhador. Pontue-se que as tecnologias disruptivas, na forma 
em que postas, permitem a exploração do trabalhador (v.g.: excesso de jornada, 
riscos à segurança e à saúde, cobertura precária pela seguridade social), sob a 
falsa premissa de que cada um é dono do seu próprio negócio e que não mais 
há a interferência de um empregador nas novas formas de desempenho das 
atividades. Contudo, tal ingerência persiste na forma de subordinação estrutural 
em lugar da subordinação clássica, conforme os ensinamentos de Maurício 
Godinho Delgado, Ministro da mais alta Corte Trabalhista brasileira. Os institutos 
jurídicos de proteção do trabalhador – ações individuais e coletivas (art. 8º, art. 
127 da CF/88, Convenção 87 e 98 da OIT, etc.) - clamam pela atenção dos 
operadores do direito que devem deles dispor para garantir a efetividade das 
normas constitucionais e internacionais de garantia ao trabalho digno, com vistas 
a evitar a opacidade a que está sujeito o trabalhador no futuro. “O princípio da 
dignidade humana da pessoa é uma lente pelo qual devem ser interpretados os 
demais direitos” 
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