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PROGRAMA SEGUNDA RENDA1

O trabalho é só o outro
nome para a atividade
humana que vai unida à
própria vida, que por sua
vez não é produzida para a
venda... Nem pode esta
atividade ser separada do
resto da vida”
(Karl Polanyi, 1944)

APRESENTAÇÃO
O presente documento se trata da publicação dos resultados da
primeira parte do estudo, em curso, sobre as condições de viabilidade,
conceitual e material, para instituição de uma política de renda mínima
garantida dirigida aos trabalhadores, particularmente, aos intermitentes,
de regime de tempo parcial e de contrato por tempo determinado. Para
tanto, propõe-se o programa Segunda Renda, destinado aos
trabalhadores e trabalhadoras brasileiras atingidos pelas recentes
reformas da legislação trabalhista, pelo novo ciclo de acumulação do
capitalismo avançado e pela decorrente reorganização do mundo do
trabalho, nos marcos da automação e informatização crescentes, dadas
pela III e IV revoluções industrial e tecnológica.
A mudança disruptiva provocada pela confluência das
transformações da produção e do trabalho estão determinando uma
nova realidade, com novas ocupações e tecnologias produtivas – mais
etéreas e imateriais –, e ainda, novos tipos de dependência e
subordinação na relação entre capital e trabalho. De outro lado, em
nome da “modernização” e da competitividade, impõe-se a
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flexibilização das legislações trabalhistas ao redor do mundo, e o
trabalhador, desamparado da proteção do Estado social, subordinado
ao mercado financeiro global, encontra sua força de trabalho cada vez
mais precarizada, individualizada e privatizada, sujeita à um sistema
sem centro aparente, submetido a legislações movediças. Na
insolvência do Estado social, e da desregulamentação do trabalho, “o
cenário integrado da globalização, onde a razão instrumental já é a
transição para o irracional, emerge um novo sentido de risco à
modernidade concreta, que bloqueia o distributivismo socialdemocrata”
(1).
Neste tempo de relações fluídas e desassociadas, em que o
sistema financeiro garante a acumulação sem trabalho, e as
transformações aumentam a produtividade, desoneram a produção e
dispensam a presença humana – em favor do capital –, é exigível um
sistema compensatório de garantia de renda que reaja ao “rentismo” e
promova a distribuição das novas riquezas – em favor do trabalhador.
Eric Hobsbawm (1981), ao tratar das condições dos
trabalhadores na transição da I para a II Revolução Industrial, afirmava
que “para o patrão comprar a mão de obra no mercado mais barato
significava comprá-la pela taxa mais baixa de unidade de produção, isto
é, comprar a mão de obra mais barata da mais alta produtividade”. E
questionava: “como podiam os trabalhadores no começo da economia
industrial decidir que salários e condições aceitar e que esforço aplicar
ao seu trabalho, supondo que tivessem alguma escolha? ” No mesmo
diapasão, cabe perguntar como poderão hoje os trabalhadores decidir
sobre as suas novas condições de trabalho e remuneração – entre a III
e a IV revoluções industrial e tecnológica, e domínio do mercado
financeiro global –, supondo que tenham alguma escolha?
Assim, a constituição de um programa para equalização salarial
e complementação de renda, parte da proposta de "segundo cheque",
formulada por Guy Aznar (GORZ, 2003), originalmente formulada como
um segundo ingresso de renda aos trabalhadores europeus com
salários rebaixados pela redução da sua jornada de trabalho, e a
Programa Segunda Renda

2

direciona, com mesmo sentido, ao trabalhador intermitente, de tempo
parcial e por tempo determinado. A proposição, espécie de "renda
mínima do trabalho", independentemente de sua natureza, se
diferencia, na concepção, das políticas de renda mínima universal, e
objetiva a constituição de uma nova política de Estado, que intervém no
mercado, regulando-o, e promovendo
a desconcentração da riqueza e a
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trabalhadores; fracionou a força de trabalho; restringiu a tutela
jurisdicional; e reduziu a massa salarial. O trabalho se torna, desta
forma, cada vez menos parte do processo produtivo e cada vez mais
mercadoria. A resposta pretendida pelo programa propõe a renda extra,
a formação profissional e a busca ativa da ocupação, produzindo assim,
uma segunda grande intervenção do Estado no mundo do trabalho
desde a CLT, apoiada na própria Constituição Federal, que no Art. 7º,
inc. I, garante o salário mínimo e limita a possibilidade de
fracionamento do tempo.
Evidentemente, a proposta em estudo é ponto de partida para
um futuro programa, mais universal, de garantia de renda mínima do
trabalho. O primeiro impulso, portanto, não busca uma política
compensatória voltada aos excluídos do mercado do trabalho2, mas
remete aos trabalhadores formais subocupados uma política de Estado.
2

Desempregados e trabalhadores sem vínculo empregatício formal.
Programa Segunda Renda

3

O Segunda Renda pretende provocar o início de uma reorganização
radicalmente socialdemocrata do Estado e do mundo do trabalho,
considerando que os velhos contratos que organizaram o Estado social
estão sendo diluídos pela força normativa que o capital financeiro
exerce sobre os estados nacionais. Ao mesmo tempo, esta proposta se
confronta com os objetivos da reforma trabalhista no país, que
intenciona reduzir a massa salarial disponível para remunerar os
trabalhadores, fragilizando o salário mínimo. O programa Segunda
Renda visa, então, bloquear esta redução e desmascarar seus objetivos
de reciclagem da exploração, uma ideia socialista concreta para este
momento de resistência.

Direitos fundamentais mínimos:
mínimos : algumas
algumas premissas
premissas ao programa
Em artigo enunciador do estudo, “Doutrina dos Direitos
Fundamentais Mínimos”, Tarso Genro sustenta que a “doutrina do
direito do trabalho, cujo caráter tutelar e protecionista atendeu às
condições reais de dependência (...) está comprometida por uma
mudança estrutural da sociedade de classes”. Estas mudanças no
mundo do trabalho, dadas pela nova ordem capitalista e as revoluções
tecnológicas, são “novas formas e conteúdos na reprodução social e
produtiva” (1). Todavia, a modernização tecnológica das formas de
produção, e de reprodução do capital, não elide os direitos
fundamentais mínimos constitucionais, autoaplicáveis, em proteção ao
hipossuficiente.
A utopia neoliberal pretende os trabalhadores como
“empresários de si mesmos”, microempreendedores individuais,
deslocados das tutelas trabalhistas, e realocados na arena da
competitividade da esfera privada. O professor de gestão de pessoas
em MBAs da Fundação Getúlio Vargas/Faculdade IBS e consultor
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empresarial, Amir El-Kouba3, evidencia a assertiva do artigo ao destacar
o aspecto “positivo” da crise atual, “foi feita uma releitura do mundo do
trabalho por parte do profissional à revelia da nossa legislação
trabalhista.

Formaram-se

MEIs

(microempreendedor

individual),

profissionais se associando a outros profissionais para prestar serviço,
contratos temporários, consultores, técnicos associados, enfim, uma
nova reconfiguração”.
A dedução revela, em parte, a extensão das transformações
que, na realidade, constrangem o mundo do trabalho, mas
especialmente, a emergência da resistência em defesa dos direitos
fundamentais mínimos, frente a recente reforma da legislação
trabalhista, que deve ser acompanhada da formulação de novas tutelas
do trabalho, cuja finalidade “não se trata de proteção às categorias do
trabalho, mas intervenção para garantia mínima de remuneração,
prevista pela constituição com o salário mínimo”. As alterações
promovidas na reforma trabalhista, conforme o artigo, desconhecem a
presunção de igualdade de condições entre “tomador” e “prestador”,
alterada pela lei 13.467, art. 442-B da nova legislação, afrontando o
art. 7º da CF – relação de emprego protegida contra a despedida
arbitrária; bem como, os artigos 790-B e 791-A, §4º, que constrangem
o acesso à justiça pelos assalariados, colidindo com o art. 5º da CF.
Nesta direção, o documento assinado por dois terços dos ministros do
Tribunal Superior do Trabalho, e lançado às vésperas da votação da
reforma no Congresso Nacional, em julho de 2017, amplia a denúncia
ao elencar mais de 50 lesões graves aos direitos e garantias
fundamentais dos trabalhadores, provocadas pela nova legislação.
Conforme parecer do Senado Federal, a lei trabalhista aprovada
modificou 97 artigos e 320 dispositivos da CLT, alterou cinco artigos e
treze dispositivos da Lei 6.019/1974 (Trabalho Temporário e
Terceirização), um dispositivo da Lei 8.036/1990 (FGTS) e cinco
dispositivos da Lei nº 8.212/1991 (Plano de Custeio da Seguridade
Disponível
em:
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/26/internas_economia,86517
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Social). Ao todo foram 102 artigos e 339 dispositivos alterados na CLT
e em outras leis. Entre eles, há dispositivos que provocam danos diretos
à presunção de desigualdade entre as partes, como a prevalência do
negociado sobre o legislado, a autonomia da vontade individual sobre a
coletiva, e a permissão do acordo individual entre patrão e empregado,
sem assistência e para plena quitação. Também amplia o contrato a
tempo parcial; flexibiliza o trabalho temporário; cria o contrato
intermitente; regulamenta o teletrabalho por tarefas, sem relação com a
duração do trabalho; cria o autônomo exclusivo; permite transformar
trabalhador pessoa física em pessoa jurídica (pejotização); autoriza a
terceirização, inclusive das atividades fins das empresas; e permite a
contratação de “serviços” em detrimento da contratação de
empregados.
Dentre tantos efeitos deletérios, a ampliação dos contratos de
trabalho em regime de tempo parcial e intermitente - que possibilitam
pagamento inferior ao salário mínimo -, somada à ampla possibilidade
de terceirização, e de contratação de trabalho intermitente e de tempo
parcial, deverá resultar no provável encolhimento da massa salarial
média, e na consequente redução das contribuições correspondentes
ao sistema de proteção ao trabalho (FAT, FGTS, etc).
No entanto, segundo Rogério Coelho, “a lei [reformada] autoriza
o empregador a partir o tempo, mas não a partir a remuneração mínima
da CF”. Para Coelho, é imperativo a compensação do tempo de
disponibilidade previsto (8h/diárias e 44h/semanais), referenciado
constitucionalmente no salário mínimo nacional, e não somente a
remuneração equivalente ao tempo necessário à realização do serviço
contratado. Sendo a remuneração, a medida das necessidades de
subsistência do trabalhador, a “renda mínima” para uma vida digna. Na
esteira do processo de desmantelamento do sistema de proteção ao
trabalhador, “a democracia social e a sua herança jurídica libertária
devem reagir” (1), de um lado por ação defensiva, em defesa das
garantias mínimas consagradas pela doutrina constitucional; de outro,
ofensiva-regulatória, “quando a garantia mínima está colocada de
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maneira abstrata e meramente programática”. Para tal, por exemplo, o
art. 7º, inc. XXVIII, da CF, que trata da “proteção em face da
automação, na forma da lei”, pode ser alvo de uma proposta expansiva,
e “este segundo grupo deve ainda ‘invadir’ o Direito Industrial e
Comercial, e conceber uma nova teoria da empresa, e um sistema
protetivo amplo” (1).
Conforme relatório do Fórum Econômico Mundial4 de 2016, a
economia mundial sentirá claramente os efeitos da chamada “4ª
Revolução Industrial”, que “promete ser muito mais rápida, abrangente
e impactante que as anteriores. São muitas as novidades: computação
em nuvem, internet das coisas, big data, robótica, impressão em 3D
[nanotecnologia, biotecnologia, computação quântica]. Segundo Karl
Schwab, idealizador do Fórum, até 2020 essas tecnologias vão eliminar
7,1 milhões de vagas em 15 países e regiões que respondem por dois
terços da força mundial de trabalho incluindo o Brasil”, contra apenas 2
milhões de novas vagas (SCHWAB, 2016). No estudo, “The Future of
Employment: how susceptible are Jobs to computerisation?”, Carl Frey
e Michael Osborne (2013) estimam que a ameaça de extinção de
postos de trabalho pela automação reduzirá, nos próximos anos, 47%
de 702 profissões analisadas pelos autores. De acordo com estes
estudos, potencialmente o Brasil poderia informatizar/automatizar em
torno de 50% dos postos de trabalho atuais, e já está prevista a
redução de 16 milhões de vagas até 2030.
Relatório divulgado recentemente pela OIT contabiliza que de
3,5 bilhões de pessoas economicamente ativas, cerca de 1,4 bilhão de
trabalhadores (42%) subsistiam em empregos vulneráveis no ano de
2017, e projeta que “mais 35 milhões deverão se juntar a eles até
2019”, sendo que “nos países em desenvolvimento, o emprego
vulnerável afeta três em cada quatro trabalhadores”. De acordo com
Stefan Kühn, responsável pela publicação – “Perspectivas Sociais e de
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Emprego no Mundo: Tendências 2018”5 –, apesar de a quantidade de
trabalhadores abaixo da linha da pobreza ter diminuído em países
considerados em desenvolvimento, “o número de trabalhadores vivendo
em extrema pobreza deverá chegar a 176 milhões em 2018, ou 7,2%
de todas as pessoas empregadas”.
A nova realidade provoca uma dupla perturbação social e
política. Primeira, o operário fabril, base da organização proletária e das
principais conquistas civilizatórias que moldaram o Estado social, agora,
expelido pela engrenagem em movimento, perde protagonismo.
Segunda, o novo sujeito do mundo do trabalho, particularmente ligado
as novas formas técnico-tecnológicas de serviços e de produção, se
revela difuso, e sua especialidade, cada vez mais singularizada, retiralhe o sentido associativo, empurrando-o para um individualismo
impotente.
Segundo os professores Paulo José Whitaker Wolf e Giuliano
Contento de Oliveira, em análise realizada para a revista Carta Capital
sobre os enunciados do Fórum Econômico6, “a 4ª Revolução Industrial
[no âmbito internacional] tenderá a produzir uma nova divisão do
trabalho, em que alguns países serão mais capazes do que outros no
tocante ao desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia de
ponta, capazes de gerar mais renda e melhores empregos e de reduzir
a sua vulnerabilidade externa”. Para o âmbito nacional, afirmam que
“aqueles de maior qualificação encontrarão oportunidades de maiores
salários e maior estabilidade enquanto os demais não encontrarão
trabalho ou se restringirão às ocupações de menor remuneração e
maior flexibilidade, como os empregos temporários e em tempo
parcial”. Por fim, em acordo com as preocupações deste estudo,
alertam que se “o sistema for abandonado à sua própria sorte, os ricos
se tornarão mais ricos e os pobres, mais pobres, em um processo de
causação circular cumulativa. Mais do que nunca, devem ser criados
Fonte OIT/Brasil. Disponível em:
http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_615927/lang--pt/index.htm
6
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novos mecanismos de intervenção no sistema e fortalecidos aqueles
eficazes e já existentes”.
Guy Standing identifica este “novo sujeito perigoso” em “O
precariado e a luta de classes”, e afirma que “toda a formação social
produz a sua própria estrutura de classes, mesmo quando esta se vem
acrescentar a estruturas anteriores. Encontramo-nos hoje em plena
Transformação Global, análoga à Grande Transformação de Karl Polanyi
(Polanyi, [1944] 2001)” (STANDING, 2014, p. 09). Para Standing, sob a
hegemonia do sistema de mercado global, as condições atuais do
mundo do trabalho – privatizado, informatizado, instável – formam uma
nova classe social pela combinação de proletário e emprego precário
(“incerteza e insegurança crônicas”), o “precariado”.
Conforme Standing, “em meados do século XX, o capital, os
sindicatos e o mundo do trabalho em geral, bem como os partidos
trabalhistas e social-democratas estiveram, todos eles, de acordo
quanto à criação de uma sociedade e de um Estado providência
inspirados no laborismo” (2014, p. 10). A sociedade de classes da II
Revolução Industrial se choca atualmente com uma estrutura de classes
distinta, que para o autor se divide em pelo menos sete grupos, mas
“nem todos constituindo propriamente classes, quer na acepção
marxista, quer no sentido weberiano do termo” (STANDING, 2014,
p.10). A classe operária não chegou ao paraíso, mas encontrou seu
labirinto – da expansão de emprego e de direitos no Estado social –, e
está ferida diante do minotauro do mercado financeiro global. O novo
proletariado, ou precariado, anunciado por Standing, será capaz de
carregar a utopia transformadora, e ser o legitimo herdeiro do
proletariado operário do século XX, com força para domar o
neoliberalismo renascido da crise de 2008?
O enigma carece de verificação, todavia, para tanto “o
precariado necessita ultrapassar o estágio de rebelião primaria,
manifestado em 2011, e se constituir como uma classe-para-si, capaz
de se assumir como força de mudança” (STANDING, 2014). Para
Boaventura de Souza Santos, o ciclo atual do capitalismo – menos
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produtivo, mais rentista – é marcado pela “desregulação do capital
financeiro, precariedade das relações de trabalho, degradação da
proteção social, exploração irresponsável dos recursos naturais,
especulação com produtos alimentares, mercantilizarão global da vida
social e política” (SANTOS, 2013, p.30).
O novo ciclo se instala sob a convergência perversa de fatores
favoráveis ao capital e contrários ao Estado social desenvolvimentista,
desde a crise das experiências socialdemocratas, que moderavam os
contenciosos sociais pela concertação das demandas dos trabalhadores
e da cidadania, combinada com a regulação dos ganhos privados, até a
restauração dos pressupostos econômicos liberais, pós crise econômica
de 2008, que determina as reformas ‘neoliberalizantes”. Condições que
somadas ao crescente endividamento dos estados nacionais, de’ sde
fins da década de 1990, conduziram não a refundação do Estado de
bem-estar social, mas ao seu abandono.
A ausência de forças contra hegemônicas, esperança antes
depositada nos governos populares da América Latina no início do
milênio, permitiu ao neoliberalismo recuperar o receituário de ajuste
fiscal e austeridade seletiva. (FIORI; BAYLOS; BELLUZZO). Charles Tilly,
em uma obra fundamental, “Democracia” (2010), descreve os “centros
autônomos de poder coercitivo y del control de la política pública sobre
el Estado como factores de democratización y desdemocratización”
(TILLY, 2010, p. 30). Centros estes que, hoje, bem podem estar
representados tanto no mercado financeiro global, que atualiza a
ideologia neoliberal, quanto nos núcleos de inteligência tecnológica,
como o Silicon Valley, que ditam os termos da mutação da produção, do
comércio, dos serviços e do consumo.
De toda forma, o novo ciclo de acumulação do capital anuncia,
após os 30 anos da ‘era dourada’, pós-guerras, que o tempo do
capitalismo domesticado acabou (Belluzzo, 1996). Hoje, como antes
percebido por Karl Polanyi, em “A Grande Transformação” (1944), o
mercado busca dissolver vínculos territoriais, nacionais, de classe, de
grupo, e “sua sanha pela acumulação pretende subordinar a própria
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substância da sociedade às leis do mercado” (POLANYI, 2000). Doutro
lado, a 4ª Revolução está prestes a lançar milhões de trabalhadores na
informalidade, no subemprego, na precariedade, sem que tenhamos
solucionado os problemas decorrentes das revoluções anteriores –
desigualdade, miséria, concentração.
Este é o tamanho da engrenagem que desafia nosso tempo,
para o qual, dialogando com Zygmunt Bauman (2001), será preciso
reimplantar as mãos cortadas da política, e alicerçar os pés de barro da
democracia como promessa de mudança.

Darwinismo laboral ou compartilhamento colaborativo?
colaborativo?
Emerson Weslei Dias, consultor de carreiras e diretor de
liderança e gestão de pessoas da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (ANEFAC), traduz com nitidez a concepção dominante do
mercado em relação ao mundo do trabalho, ao afirmar que “talvez
Darwin já soubesse de tudo isso lá atrás, quando disse que as espécies
vivas que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes;
são aquelas que conseguem se adaptar e se ajustar às contínuas
demandas e desafios do meio ambiente”7. Ou seja, a flexibilização e
desregulamentação dos direitos trabalhistas, como exigência de
adequação aos padrões de competitividade e de concorrência
internacional, revoga princípios de solidariedade e de proteção social do
mundo do trabalho, deslocando os trabalhadores para a esfera de
domínio do mercado, da competição e do contrato entre privados. O
trabalhador associado é transmutado a empreendedor individual ou à
formal subocupado. O ideal do mercado, da competição sem limite e da
acumulação infinita, invade o mundo do trabalho, transfere os
contenciosos entre empregadores e trabalhadores para estes entre si, e
busca substituir as relações trabalhistas por relações mercantis.
Disponível
em:
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/26/internas_economia,86517
7/mercado-de-trabalho-exige-novo-perfil-de-profissional-saiba-mais.shtml
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Estudo realizado pelo Sebrae, por exemplo, analisa o fenômeno
de evolução dos chamados “MEIs” no Brasil (microempreendedor
individual), e foi realizado em agosto de 2017, com base em negócios
registrados e empreendedores informais. Segundo o levantamento, o
percentual de novas empresas (com até 3,5 anos) criadas por
necessidade saltou de 29% em 2014 para 43% em 2015. Em relação
aos MEIs, a pesquisa revela que o contingente passou de 770 mil em
2010, para 5,6 milhões no início de 2016. E ainda, conforme
levantamento do Serasa, das 955,3 mil empresas abertas entre janeiro
e maio de 2017, do total de novos CNPJs, 79,2% eram
microempreendedores individuais. Em 2013, este percentual era de
42%.
De acordo com a pesquisadora Baiena Souto, ao final do ano
de 2016, o número de MEIs chegou a 6,6 milhões de optantes, e
alcançou 7,7 milhões em 2017, retornando novamente para 6,6
milhões no primeiro trimestre de 2018 (gráfico abaixo). A maior parte
destes empreendedores estão nos setores de comércio e serviços.

7.738.590
6.649.896

6.681.936

5.680.614
4.653.080
3.659.781
2.665.605
1.656.953
771.715
44.188
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: www.portaldoempreendedor.gov.br\estatísticas

Em grande medida, o crescimento exponencial dos MEIs se
inscreve no fenômeno da “pejotização” do trabalhador. Para Jorge Luiz
Souto Maior, a “pejotização” é decorrente de uma nova estratégia
empresarial que busca “fugir da relação de emprego e do consequente
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custo social que isto gera, [e] tem proliferado uma forma de vinculação
jurídica que transforma a pessoa natural em pessoa jurídica” (apud
GONÇALVES, 2017, p. 225). Contra os quase sete milhões de MEIs, o
país tem hoje 4,4 milhões de empregadores, conforme dados
divulgados pelo IBGE, referente à PNAD Contínua do trimestre móvel
(nov-dez-jan) de 2017/20188. E o trabalho está assim distribuído:

A soma dos trabalhadores sem carteira e por conta própria
ultrapassa aqueles com carteira assinada; e o operário fabril, com 8,2
milhões, representa hoje menos de 10% do total de pessoas ocupadas
e menos de 5% da população brasileira, média verificada desde a
década de 1980.
Em outra amostra, divulgada em dezembro de 2017, e
realizada por DIEESE, CUT, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
(MTST) e a Fundação Friedrich Ebert (FES), intitulada “Teto e trabalho:
perfil e características de trabalho e moradia das famílias da ocupação
Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo”9, com base em 12.123
famílias, num universo de 33.883 pessoas, é possível verificar que
apenas 30,7% das famílias recebem o benefício do Bolsa Família, e a
taxa de desemprego chega a 41,8% da população economicamente

Disponível
em:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_D
omicilios_continua/Mensal/Comentarios/pnadc_201801_comentarios.pdf
9
Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/12/dieesehttp://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/12/dieese ocupacaoou
ocupacao -dodo -mtstmtst-emem-saosao -bernardobernardo -e -umum-retratoretrato -dodo -brasilbrasil -pospos -golpe,
golpe ,
https://www.dieese.org.br/
8

Programa Segunda Renda

13

ativa. A maioria dos trabalhadores ocupados, formais e informais, estão
em postos de ajudante geral, auxiliar de limpeza, garçom, motorista,
auxiliar administrativo, operador de telemarketing e pedreiro.
Os trabalhadores intermitentes, segundo o estudo “Reforma
Trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores e suas entidades
representativas”, do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), elaborado por Antônio Augusto de Queiroz, mantém
parte significativa dos benefícios consagrados na CLT, no entanto,
podem ser prejudicados por contratos que, mesmo com todos os
direitos celetistas, não garanta a convocação para o exercício no mês, a
chamada “hora zero”, com renda zero.10 De acordo com Thiago Mathias
(2017), o trabalho intermitente elimina o “bônus” de intercâmbio entre
subserviência e segurança do trabalho, rebaixando o trabalhador à
condição de mercadoria:
No Reino Unido, país que vem utilizando muito esta modalidade
contratual, o numero de contratos “Zero Horas” foi de 100.000
para 900.000 em apenas um ano e, segundo o Escritório
Nacional de Estatística Inglês, o resultado foi a desaceleração
de ganhos reais, com grande tendência de contratação
daquelas camadas que já são mais desfavorecidas no mundo
do trabalho: jovens, mulheres, estudantes... A Trades Union
Congress, federação sindical do Reino Unido já mostrou que o
governo deixou de arrecadar cerca de 4 bilhões de libras em
“Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de
serviços, com subordinação, não é contínua – ocorrendo com alternância de períodos
de prestação de serviços e de inatividade – sendo determinado em horas, dias ou
meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador,
exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Trata-se de uma
modalidade de contrato individual de trabalho – que poderá ser acordada tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito – pela qual o trabalhador se compromete
a prestar serviços a um empregador, sem garantia de continuidade, de jornada préestabelecida nem de remuneração fixa, sempre que for convocado com pelo menos
três dias de antecedência, podendo recusar, por ação ou silêncio, no prazo de um dia
útil. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do
empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. (...) e ao
final de cada prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das
seguintes parcelas: I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um
terço; III - décimo terceiro salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V
- adicionais legais. (...) A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir
férias, porém sem remuneração. Férias, para este efeito, significa não poder ser
convocado pelo empregador durante esse período. As regras para a prática do
trabalho intermitente estão nos artigos 443, 452-A e 611-A da CLT, com a redação
dada pela Lei 13.467/17, mas negociação coletiva, com prevalência sobre a lei, pode
dispor de modo distinto sobre o tema, conforme previsto no inciso VIII do art. 611-B
da CLT”. (DIAP, 2017)
10
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virtude do crescimento de novos contratos que vão de encontro
ao Princípio da Continuidade da Relação de Emprego.
(MATHIAS, 2017)

Para a Central Única dos Trabalhadores (CUT)11, “dados do
CAGED mostram que serventes da construção civil, embaladores,
garçons, pedreiros e vendedores do comércio são os primeiros afetados
por essa nova forma de contratação da nova Lei Trabalhista”. Conforme
Marilane Teixeira, a situação pode ser agravada pois:
a tendência é de que outros setores também adotem o contrato
por hora, seguindo a lógica empresarial de colocar a força de
trabalho à disposição das flutuações econômicas das empresas,
ou seja, dos períodos de maior demanda de produção. O
trabalhador e a trabalhadora ficam disponíveis nos dias e
horários em que o empregador bem entender, como se ele não
tivesse família ou outras atividades. Dessa forma, segundo
Marilane, ‘eles ficam reféns de uma contratação perversa sem
nenhuma garantia que terá trabalho, quanto menos renda’. (...)
[Em caso de mais de um empregador] o trabalhador até poderá
optar por um deles, mas deverá comunicar com antecedência
ao empregador que não poderá atender. Caso não avise, terá
de pagar multa equivalente à metade do que receberia pelas
horas que seriam trabalhadas. (CUT, 2017)

Do outro lado do balcão, Rúbria Coutinho, consultora em
recursos humanos e desenvolvimento organizacional, defende que para
atender ao novo perfil do consumo e às necessidades do mercado, e
em função das tendências do mercado de trabalho atual, com
flexibilizações dos contratos trabalhistas, terceirizações, e trabalho
contingente por projetos, a força de trabalho está se adequando às
novas demandas, que alteraram também as formas de consumo.
Tendências que acredita incidem sobre os negócios sociais, os
sistemas de criação e de distribuição de valor: “imagino profissionais
mais autônomos do ponto de vista dos vínculos trabalhistas, como
consultores e pequenos empresários e profissionais preparados para

https://www.cut.org.br/noticias/temer-cria-mercado-de-trabalho-intermitente-ebagunca-vida-do-trabalhador-a701
11
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trabalhar em rede, (..). Profissionais mais criativos, flexíveis e
preparados para cenários menos estruturados e mutáveis”12.
Todavia, o compartilhamento colaborativo, ou associativo, dos
trabalhadores da nova revolução, revela parte das estratégias ulteriores
de sobrevivência no inóspito ambiente da competição solitária pela
ocupação e pela renda. O compartilhamento de espaços e recursos por
autônomos, pode ser ilustrado pelo Censo Coworking Brasil 201713, que
considerou na pesquisa os que contêm “coworking” no nome ou como
serviço, e que possuem escritórios compartilhados, revelou um
crescimento significativo do modelo no Brasil. De 2015 a 2017,
segundo o Censo, o número de espaços coworking, formais e
conhecidos, mais que triplicou, pulando de 238 para 810 escritórios.
Do lado do mercado, o fenômeno mais recente são empresas
de tipo “startups”, plataformas que reúnem prestadores de serviços das
mais diversas especialidades técnicas e tecnológicas. Estas empresas
estabelecem o nicho a ser atendido, determinam o perfil do serviço,
realizam a captação e gestão do cadastro de prestadores, e
principalmente, impulsionam a comunicação da disponibilidade destes,
conectando-os aos potenciais clientes por aplicativos e redes sociais,
sem que para isso precise de patrimônio ou qualquer produção própria.
“O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um
veículo. O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo,
não cria nenhum conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui
estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não
possui sequer um imóvel”, descreve Tom Goodwin, (GOODWIN, apud
SCHWAB, 2016). Conforme reportagem da Revista Exame14, a francesa
StarOfService, no país desde 2015, reúne milhares de trabalhadores
autônomos e os conecta com clientes. A startup possui profissionais
que “estão divididos entre suas 900 categorias de serviços, e vão desde
Disponível
em:
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/26/internas_economia,86517
7/mercado-de-trabalho-exige-novo-perfil-de-profissional-saiba-mais.shtml
13
Disponível em https://coworkingbrasil.org/censo/2017/
14
Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/numero-de-autonomoscresce-no-brasil-e-atrai-interesse-de-franceses-shtml/
12
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fotógrafos, DJs, designers a mestres Pokémons, afiadores de facas e
serviço de Papai Noel”.
As novas “multinacionais”, transnacionais de novo tipo da
esfera tecnológica e digital de economia compartilhada, ocupam
territórios por fora das constituições nacionais, acima das legislações
trabalhistas e do ordenamento do Estado. O trauma luddista da
esquerda política – sindical e partidária –, e os estados nacionais,
lentos diante da velocidade das novas tecnologias, permitiram o avanço
de modelos precarizantes sem impor maior resistência normativa ou
compensatória, que por sua vez, retardou a promoção de ações
“ofensivo-regulatórias” sobre a expansão, por exemplo, da “uberização”
do mercado de serviços. Sistema que, se de um lado possibilita renda
real e liquidez imediata para milhões de desempregados, de outro,
precariza as condições de trabalho, rebaixa a renda, e atravessa países
sem qualquer compromisso, ético ou formal, de responsabilidade
social, comandado por interesses localizados fora das fronteiras
nacionais.
Para Patrick Luiz Sullivan de Oliveira (2015)15, da
Universidade de Princeton (EUA), “a ideologia que brota do Silicon Valley
apresenta a tecnologia como uma coisa inerentemente positiva ou, na
pior das hipóteses, neutra. Mas a tecnologia nunca é imune as
dinâmicas de poder. O “progresso” não é alcançado através de
inovações tecnológicas, mas sim graças a escolhas políticas de como
incorporaremos essas inovações dentro do nosso complexo mundo
social”. Da mesma forma, é imperativo afirmar, contra a estratégia
retórica que marginaliza a crítica, que a causa não se fixa na inútil
resistência a qualquer forma de progresso tecnológico, como
demonstra a história, mas sua adequação aos propósitos de uma
sociedade justa e igualitária.
Bauman, em “Modernidade Líquida”, sustenta que “a fadiga do
Estado moderno é talvez sentida de modo mais agudo, pois significa
que o poder de estimular as pessoas ao trabalho – o poder de fazer as
15

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/uber-taxistas-4216.html
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coisas – é tirado da política” e “o poder flui bem além de seu alcance,
(...) o progresso, como tantos outros parâmetros da vida moderna, está
agora ‘individualizado’; mais precisamente, desregulado e privatizado”.
(BAUMAN, 2001, p.168-170).

Reformas trabalhistas e legislações nacionais
nacionais
Entre os caminhos disponíveis à investigação de alternativas
ao fenômeno, será necessário verificar os resultados futuros de
experiências diversas, particularmente, a parcial adesão grega e a
reação contra hegemônica portuguesa, e sua famosa “geringonça”, de
partidos de esquerda. De toda a forma, como adverte Thomas Piketty, o
“retorno do Estado”, como fator alternativo, não se dará nas mesmas
condições da década de 1930, “o peso do Estado é muito maior hoje do
que era àquela época, e em grande medida ele agora é maior do que
nunca”. (PIKETTY, 2010, p. 461). Assim, a retomada, ou retorno ao
Estado social, e a democracia, passa pela renovação das suas utopias e
teorias, que se materializam na afirmação de uma nova agenda de
reformas institucionais, econômicas e políticas que superem os marcos
do mercado financeiro, do aparato estatal burocratizado e das
democracias liberais contidas. Mantido o cenário de irracionalidade
financeira e de submissão dos estados nacionais, “tanto os Estados
organizados de forma vertical (no qual os governantes são separados da
cidadania após cada eleição), como os partidos políticos, também
organizados de forma vertical (longe das suas “bases”), tem escassas
condições de reagir” ao domínio do mercado (1).
Para Belluzzo, “as relações entre o Político e o Econômico –
melhor, entre a Democracia e o Mercado – estão ordenadas de modo a
remover quaisquer obstáculos à expansão do ‘poder privado’ da
finança” (BELLUZZO, apud PALHARES et al, 2014, p. 117). Desde a
Europa, sob os efeitos da crise espanhola, Antonio Baylos atesta que
“tem-se conseguido impor uma situação de exceção que justifica a
emanação de normas de urgência sobre a base da excepcionalidade, a
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qual derroga elementos essenciais dos direitos democráticos”, por cima
das constituições nacionais. (BAYLOS, 2016, p. 44)
Assim, acompanhada das mutações tecnológicas do mundo
do trabalho, as reformas das leis trabalhistas, determinadas pelo
mercado, sob alegações de competitividade, foram realizadas em 110
países entre 2008 e 2014, conforme estudo divulgado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT)16 e publicado por IZA Journal of Labor Policy, número já ultrapassado pelas reformas
recentes. Dragos Adascalitei e Clemente Morano, responsáveis pela
pesquisa, afirmam que a conjuntura de crise econômica, estagnação e
desemprego crescente criaram as condições que justificaram as
reformas, “a maioria das intervenções (55%) provocou uma diminuição
nos níveis existentes de regulação. Isto decorre de uma tendência geral
para a desregulamentação registada nas economias desenvolvidas - e
em particular nos Estados-Membros da UE - e um reforço da legislação
laboral nos países em desenvolvimento”. Segundo os pesquisadores,
“92% das reformas constituem mudanças permanentes na legislação
do mercado de trabalho - o que sugere que a crise levou a uma
mudança de longo prazo na regulamentação do mercado de trabalho
em todo o mundo”, e visou atingir toda a população.
A narrativa condutora da desregulação da legislação
trabalhista se apoiou no aumento da competitividade das economias
locais pela redução dos custos do trabalho, o que, supostamente,
levaria ao aumento do emprego pela flexibilização dos direitos laborais.
No entanto, os autores revelam que não houve incremento significativo
dos postos de trabalho nos países pesquisados após a realização das
reformas.
Estudo do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), coordenado por Antônio Augusto de Queiroz (2017),
intitulado “Reforma Trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores e
ADASCALITEI, Dragos; MORANO, Clemente Pignatti. Drivers and effects of labour
market reforms: Evidence from a novel policy compendium. Londres: IZA Journal of
Labor
Policy,
2016.
Disponível
em:
https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0071-z
16
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suas entidades representativas”, afirma que a reforma da legislação
brasileira, instituída pela Lei 13.467/2017, “foi pensada para reduzir
custos do empregador, ampliar o lucro e a competitividade das
empresas¸ além de facilitar a precarização das relações de trabalho e o
enfraquecimento da representação sindical”. Diferentemente da maioria
das reformas, e também do caso brasileiro, alguns países promoveram
legislações protetivas aos trabalhadores autônomos e intermitentes. De
acordo com parecer da assessoria técnica da bancada do Partido dos
Trabalhadores no Senado Federal, de novembro de 2017:
Na Itália - a Lei Biagi incide sobre o labor subordinado, mediante o
qual um trabalhador se coloca à disposição de um empregador
para atendê-lo quando convocado ou chamado. No entanto, o
contrato coletivo poderá estabelecer outras regras que serão
aplicáveis se mais benéficas. (...) Nos Estados Unidos,
Unidos de acordo
com a OIT, o trabalho intermitente é majoritariamente destinado a
suprir necessidades excepcionais de substituição de mão de obra
regular ou flutuações imprevistas na demanda do empresário. Na
Espanha,
Espanha não existe disciplina para o contrato de trabalho
intermitente (cero hora). A matéria, neste particular, é remetida à
negociação coletiva. Na Nova Zelândia,
Zelândia tal modalidade de
contratação foi legalmente vedada em 10 de março de 2016.
(Assessoria PT, Senado Federal, 2017)

Na França, em sentido contrário, as reformas trabalhistas de
2016 e as iniciadas em 2017 (em curso), buscam a flexibilização da
legislação ao permitir que acordos entre empresas e funcionários se
sobreponham aos acordos coletivos; autorizar jornadas de trabalho de
até 48 horas e turnos de 12 horas, permitida alterações por
negociação; facilitar demissões em períodos de crise e processos de
demissão voluntárias. No entanto, a reforma instituiu um programa de
ajuda mensal, de aproximadamente R$ 1.800,00, para jovens sem
emprego e renda.
Em Portugal, de acordo com João Carlos Simões Reis, “o
direito do trabalho português sofreu profunda alteração, orientada para
diminuição da sua função tutelar e ocultação do conflito básico entre
trabalho e capital, para uma subalternização da sua dimensão coletiva e
para uma menorização do trabalho enquanto atividade primordial da
espécie humana” (REIS, 2016).
Programa Segunda Renda

20

Na Alemanha, o Plano Hartz17 (2003), supostamente
inspirador da reforma proposta pelo governo Michel Temer, mudou
profundamente a legislação trabalhista, e especialmente, promoveu a
simplificação da contratação de terceirizados e temporários; restringiu o
acesso ao seguro desemprego e diminuiu o tempo do benefício; reduziu
encargos

do

chamado

miniemprego

mini-jobs,

(estudantes,

aposentados e outros com carga horária inferior a 15 horas por
semana); e criou uma agência federal para “contratação” de
funcionários, desempregados, que podem ser repassados de uma
empresa para outra (subcontratação de mão-de-obra).
Os resultados na Alemanha são controversos. Alguns estudos
apontam a redução do desemprego, de cerca de 11% em 2005 para
6% em 2016, no entanto, os trabalhadores terceirizados chegam a 10
milhões, o miniemprego se generalizou, a pobreza aumentou, e houve
redução da renda média. Destaque-se que a legislação alemã, à época,
era fortemente restritiva para contratações de curto prazo, quando
comparada a própria CLT brasileira, anterior à reforma. No entanto, aos
novos contratados alemães foi garantido remuneração e condições
equivalentes aos empregados permanentes de uma empresa, com
prevalência do acordo coletivo.
Para a economista Barbara Riedlmüller, da Universidade Livre
de Berlim18, “a reforma ajudou a Alemanha a ser campeã em
exportações, mas aumentou a desigualdade social”. Conforme
Riedlmüller, atualmente 15,5% vivem na pobreza contra 5% antes da
reforma e frente a este agravamento provocado pela flexibilização o
governo resolveu recentemente introduzir um salário mínimo, calculado
em € 8,5 por hora de trabalho”. O chamado “Plano Hartz 4”, além de
alterar os critérios para o seguro desemprego, determinou que pessoas
economicamente ativas, que estejam em situação de desemprego

O nome se refere ao ex-diretor da Volkswagen, Peter Hartz, que coordenou a
“Comissão de Serviços modernos no Mercado de Trabalho” para reforma trabalhista
alemã. Fonte: OIT
18
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/na-alemanha-plano-para-evitardemissoes-levou-reforma-trabalhista-controversa-16697116
17
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persistente, sem direito ao seguro, recebam um subsídio mínimo do
Estado (Arbeitslosengeld II), inferior ao seguro.
Na América Latina, a reforma trabalhista chilena19, conforme
Jaime Ensignia, incluiu a ampliação da cobertura e das matérias da
negociação coletiva; a consagração do piso de negociação, da última
negociação coletiva; a autonomia para as empresas e organizações
sindicais acordarem pactos sobre condições especiais de trabalho; e a
simplificação da regulação e do procedimento da negociação coletiva,
entre outras.
Antônio Baylos afirma que a crise de 2008 gerou efeitos
devastadores sobre os estados nacionais, as economias, a vida social, e
o trabalho. O ideal neoliberal revigorado, sob o binômio “ajuste e
austeridade”, impõe o “essencialismo econômico”, e o discurso político
e midiático hegemônico está orientado para justificação da
excepcionalidade social, tendo “a concorrência como norma de conduta
e a empresa como modelo de subjetivação” 20. Os resultados têm
revelado uma tendência à individualização das relações sociais e
trabalhistas, ao aumento da concentração de renda, e à quebra das
solidariedades coletivas. Em entrevista ao Jornal Extra Classe21, Baylos
defendeu que “frente ao neoliberalismo, podemos apresentar um
“neolaboralismo”.
Ou seja, uma agenda comum de interesses sociais e
trabalhistas construída sobre os tratados internacionais, pois “é
necessário que os sindicatos de cada país entendam que, para
defender os trabalhadores, necessitam construir uma ferramenta capaz
de atuar globalmente”. Tendo como centralidade a questão laboral, e a
função social do trabalho, como nos exemplos de Espanha e Itália
trazidos por Baylos, em que os espanhóis propõe uma “Carta de

Disponível em https://teoriaedebate.org.br/2017/06/07/%EF%BB%BFchile-areforma-trabalhista-de-bachelet-e-o-papel-do-sindicalismo/
20
http://www.dmtemdebate.com.br/crise-do-direito-do-trabalho-crise-no-direito-dotrabalho/
21
http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2016/10/trabalho-democracia-e-direitos/
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Direitos do Trabalho”, e a Confederação Geral Italiana de Trabalho, uma
“Carta dos Direitos Universais do Trabalhador”.

Dos direitos e da função social do trabalho
trabalho
A constituição de um programa de renda mínima ao
trabalhador, apoiado em um fundo de compensação de disponibilidade,
pretende acomodar dois conceitos interdependentes: primeiro, da
função social do trabalho como elemento indissociável dos objetivos de
uma nação socialmente justa e desenvolvida, que exige a intervenção
permanente do Estado, e que age em favor da sociedade; segundo, da
doutrina constitucional e do Direito do Trabalho, em direção aos direitos
fundamentais mínimos, e aos princípios de proteção, intangibilidade
salarial, irrenunciabilidade de direito e da função de regulação da
relação contratual não isonômica, a favor do hipossuficiente.
Aspectos que a nova legislação trabalhista brasileira agride
diretamente, especialmente ao derrogar proteções trabalhistas e ao
vincular as alterações exclusivamente às necessidades do capital e da
plutocracia local – “um punhado de super-cidadãos detentores de uma
vasta riqueza, na sua maior parte obtida ilicitamente, e gozando de um
enorme poder informal, parcialmente associado ao capital financeiro”
(STANDING, 2014).
Promover as proteções e garantias necessárias ao
trabalhador intermitente, por tempo determinado e de tempo parcial, ou
mesmo, desterritorializado pelo teletrabalho, o “precariado como classe
em construção”, converte-se na própria defesa do Estado social, em
acelerado desmonte, e da democracia, em franca recessão, como
organização política soberana e regime capazes de recepcionar
demandas e fluir mudanças em favor da maioria dos seus cidadãos. A
hipótese ofensivo-regulatória ofertada neste estudo é o lugar no qual
podem se encontrar, positivamente, o conceito-movimento de Baylos, o
“neolaboralismo”, com a nova classe-sujeito de Standing, o
“precariado”, ou seja, “quando uma ideia encontra seu próprio tempo e
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constrói um novo espaço” (SAFATLE, apud HARVEY et al, 2012, p. 46).
E também quando o Direito do Trabalho encontra com a realidade
laboral, dado que a atual divisão social do trabalho revela a perda
sensível de protagonismo do proletariado fabril frente à crescente
presença dos contratos laborais de novo tipo, dos empreendedores
individuais e dos sujeitos difusos da produção imaterial, atomizados em
complexas estruturas tecnológicas. Não obstante, não se proponha aqui
o abandono do operariado industrial, ao contrário, sua defesa se soma
a luta pela integração de direitos em benefício do “neoproletariado pósindustrial dos sem-estatuto” (BULGUERONI, 2011, p.20).
A realidade do trabalho convoca o Direito e as constituições,
e segundo Bulgueroni, “a lógica de extensão seletiva de tutelas também
prevalece no âmbito da OIT, a qual se manifesta pela necessidade de
aplicação de determinadas normas trabalhistas às relações em que, a
despeito de inexistir subordinação, há dependência do prestador em
face do tomador de serviços” (2011, p.53). A precisa constatação de
André Gorz, em “Metamorfoses do Trabalho”, de “que a cisão da
sociedade em uma elite hiperativa, que detém todos os saberes e
competências (e todos os poderes) e uma massa dedicada às
ocupações temporárias, descontinuadas e ingratas”, colide com suas
conclusões, aos deduzir que a redução da jornada de trabalho
proporcionará “uma extensão dos lazeres passivos e do tempo
consagrado às tarefas domésticas, (...) e permite a realização ou o
começo de um projeto, (...)” (GORZ, 2003, p.191). E mesmo ao
imaginar que o tempo desta redução será coberto pelo trabalhador
intermitente sem consequências ao trabalhador subordinado e sem
causar forte impasse à legislação trabalhista. Justo o contrário, a
contratação de trabalhadores intermitentes e de tempo parcial,
economicamente dependentes, deverá se transformar não apenas em
uma exigência das estruturas de produção, mas na forma atualizada do
lucro e dos “ganhos de competitividade” do capital, além da “maisvalia”. Muito destes ganhos serão permitidos pelas novas tecnologias,
que dispensam o trabalho humano; pelo desencargo de direitos aos
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trabalhadores; e ainda, pelo achatamento dos salários, pressionados
pelo desemprego.
A realidade que assalta os dias atuais é a da partição do
tempo em condições precárias, o trabalho intermitente, descontinuado,
temporário, a acumulação de trabalhos para composição da renda, e o
rebaixamento da massa salarial dos trabalhadores subordinados.
Todavia, este fato não invalida a proposição de redução da jornada de
trabalho sem perdas na remuneração, sustentada por André Gorz. No
entanto, exige outras, como o próprio autor defende, “o que nos
interessa é a necessidade de modernizar os pressupostos sobre os
quais está fundada a modernidade” (GORZ, 2003, p.13).
Do outro lado da mesa, surpreende duas advertências
inquietantes: primeiro, do próprio idealizador do Fórum Econômico
Mundial, Klaus Schwab, que em entrevista ao Valor Econômico22,
sustenta que três áreas exigem profundas transformações diante do
avanço da informatização e automação, “os sistemas educacionais, as
redes de segurança social e as políticas trabalhistas. É imperativo que
qualquer economia que deseje proporcionar alguma prosperidade e
estabilidade para sua população preste muita atenção nesses três
pontos”.

Segundo, do editor executivo da Editora Globo, Carlos

Rydlewski, que assina matéria no jornal Valor Econômico23 dedicada às
mudanças do mundo do trabalho, e admite que “em um mundo no qual
somente uma parcela da população terá acesso a empregos
tradicionais, e a grande maioria tende a flutuar em torno de trabalhos
temporários (ou bicos), também será preciso redefinir um novo modelo
de anteparo social”.
Os alertas se evidenciam pelo fato de que, a despeito de
toda a flexibilização e desregulamentação da legislação trabalhista em
mais de 110 países, o emprego não reagiu significativamente, e ainda
houve rebaixamento da renda média, com aprofundamento das
desigualdades e da concentração de riqueza. Na Alemanha, por
22
23

Disponível em http://www.valor.com.br/cultura/5255049/o-destino-do-trabalho
http://www.valor.com.br/cultura/5255049/o-destino-do-trabalho
Programa Segunda Renda

25

exemplo, a “chamada Agenda 2010, lançada em 2003, congelou
salários, criou um setor de remuneração baixa (€ 400) e um modelo de
terceirização, com trabalho temporário e subcontratação, permitindo o
‘empréstimo’ de mão de obra, redução do valor da aposentadoria para
60% do último salário bruto”. Em um primeiro momento houve um forte
crescimento do emprego, mas logo, segundo Heiner Flassbeck, ex-viceministro das Finanças, o “dumping salarial” realizado pela Alemanha,
que lhe garantiu condição diferenciada de competitividade, “fez surgir o
‘trabalho precário’, trabalhadores mal pagos, que são cedidos (ou
emprestados) de uma empresa a outra e, no fim, recebem apenas parte
do que é pago pelo contratante final”24. Passados 15 anos desde a
reforma alemã, como visto anteriormente, a pobreza triplicou, passando
5% para 15%.
Mesmo que, inicialmente, no caso alemão, segundo estudo
realizado por Werner Eichhorst, Paul Marx e José Pastore para
entidades da indústria e do comércio, a legislação tenha garantido
subsídios aos trabalhadores que sofreram redução da jornada de
trabalho, um “programa de renda mínima garantida”, com “as horas
não trabalhadas pagas pelo fundo do seguro-desemprego” (2011,
p.73):
O acesso à renda mínima depende da comprovação da falta de
recursos. Atualmente os adultos solteiros recebem uma
transferência no valor líquido de 359 (R$ 825) por mês. Um casal
recebe duas vezes 90% desse valor. Para crianças, a renda
mínima fica entre 215 (R$ 494) e 287 (R$ 660), dependendo da
idade. Os ganhos de até 180 (R$ 414) são desconsiderados para
a tributação. Esses benefícios podem ser recebidos por tempo
indeterminado, caso as famílias necessitem. Mas a disposição
para aceitar qualquer tipo de trabalho remunerado é um requisito
legal essencial para receber a renda mínima em idade produtiva.
Caso contrário, o benefício é cortado. (EICHHORST, MARX,
PASTORE. 2011, p.75)

Em outro sentido, os autores constataram, em 2011, que
apesar da legislação prever que os trabalhadores temporários alemães
deveriam receber o mesmo valor dos empregados da empresa, “na
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/na-alemanha-plano-para-evitardemissoes-levou-reforma-trabalhista-controversa-16697116
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prática, porém, os salários são menores” (EICHHORST, MARX,
PASTORE. 2011, p.41).
Os resultados revelam, em termos, que o objetivo anunciado
pelas reformas trabalhistas, estimuladas pelo mercado internacional ao
redor do mundo, não era unicamente motivado pelo necessário
aumento da ocupação e da renda, associado à retomada do
crescimento econômico, mas sim, e especialmente, pela redução dos
“custos”

das

contratações

e

demissões,

pelas

razões

de

competitividade que visavam, entre outras, uma nova condição de
acumulação para o capital. Apesar de, segundo relatório da OIT25, o
nível de emprego se manter razoavelmente estável no mundo nos
últimos anos, o empobrecimento e o subemprego que atinge grande
parte da população mundial reintroduziu no debate político e social de
diversos países, a urgência da promoção de políticas distributivas e
compensatórias, particularmente, em benefício do trabalhador.
As políticas de renda mínima ao trabalhador, como já visto
nas legislações trabalhistas alemã, inglesa, espanhola e francesa,
revelam que os efeitos das mutações do mundo do trabalho invadem o
cotidiano social dos estados nacionais. No Brasil, após as reformas da
legislação trabalhista, aprovadas e sancionadas em 2017, e que
provocaram profundas mudanças na CLT, com clara redução dos
direitos laborais, o tema de renda mínima garantida ao trabalhador deve
ser definitivamente reintroduzido no debate nacional e na agenda das
mobilizações sociais. Na Europa, segundo reportagem da Folha de São
Paulo, algumas lideranças políticas propõe a reforma dos sistemas
tributários, e a taxação sobre transações monetárias e ganhos
financeiros, “Yanis Varoufakis, ex-ministro das finanças da Grécia,
defende essa tese, para evitar a reação de quem ainda paga imposto
sobre salário”. A discussão inclui também a tributação sobre robôs,

Fonte
OIT/Brasil.
Disponível
http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_615927/lang--pt/index.htm
25

Programa Segunda Renda

em:

27

com renda revertida aqueles trabalhadores desempregados pela
substituição26.
Em 2003, Gorz anotou que “desde o começo da atual crise,
a produção social não deixou de aumentar e a quantidade de trabalho
remunerado não deixou de diminuir. Assim, uma quantidade crescente
de riquezas é criada com uma quantidade decrescente de trabalho”
(2003, p. 195). E defendeu que era preciso se inscrever nesta
dinâmica, e governá-la, “um processo que exige cada vez menos
trabalho, mas que cria cada vez mais riquezas, (...) e distribui cada vez
menos salários, caminha inexoravelmente ao desemprego e à
pauperização’ (GORZ, 2003, p. 196-197).
Gorz sugere, então, a redução da jornada de trabalho sem
redução da remuneração, devendo esta ser compensada por um “caixa
de garantia”, ou como propunha Guy Aznar, por um “segundo cheque”
ao trabalhador27. A redução da jornada de trabalho com a manutenção
do salário, garantido pelo Estado e pelo empregador, agiria como
política eficaz na manutenção da renda e para a horizontalização do
acesso ao trabalho. Aznar afirma que a ideia de proporcionar três fontes
de renda ao trabalhador – o trabalho assalariado, a renda
complementar garantida pelo Estado, e outra renda permitida pelo
tempo livre – corresponde a ideia de uma sociedade onde podem
coabitar três filosofias, “del capitalismo – tener un trabajo asalariado de
tiempo reducido –, el socialismo –redistribución social de la riqueza –, y
el anarquismo, o sea actuar de manera autónoma”28.
Neste sentido, a proposta de renda mínima à classe
trabalhadora se integra ao conceito de função social do trabalho,
indissociável da ideia de supremacia do interesse público sobre o
interesse privado. Princípio presente na própria Constituição Federal, “A
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/02/por-causa-derobos-ideia-de-renda-basica-universal-ganha-maisadeptos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compw
a
27
Ver também em https://www.futuribles.com/fr/revue/101/
28
Disponível em https://www.alainet.org/es/articulo/170555
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livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social” (Art. 170, CF/88).
A promoção de políticas distributivas e compensatórias,
orientadas por princípios humanistas, de caráter emancipatório, busca
agir sobre a desintegração do indivíduo no desemprego ou no trabalho
precário e inconstante, que leva ao rebaixamento da sua condição de
vida, e consequentemente, ao rebaixamento de todo o tecido social. O
conceito de função social do trabalho parte do escopo compreensivo do
trabalho, apoiado no seu sentido formativo, a “objetivação do espírito”,
como pensou Hegel, para a função teleológica que exerce o trabalho
(ocupação-produção-renda) para o meio social, “o trabalho no sentido
econômico, socialmente determinado e remunerado, é regido por
regras e relações universais que liberam o indivíduo de laços de
dependência particulares e o definem como indivíduo universal, isto é,
como cidadão: sua atividade remunerada é socialmente reconhecida
como trabalho em geral tendo uma utilidade social geral” (GORZ, 2003,
p. 203).
Se de um lado a centralidade ontológica do trabalho tem a
perspectiva do indivíduo ligada, fundamentalmente, a fatores objetivos –
a própria subsistência, e de seus hipossuficientes –, e subjetivos – a
obra que oferece sentido à própria existência e que justifica sua
integração produtiva na comunidade. A perspectiva da sociedade em
relação ao indivíduo, de outro, interroga o papel que cumpre o trabalho,
a ocupação produtiva e a remuneração para o conjunto da comunidade,
ou seja, qual sua função social29. O trabalho e a renda respondem por
sua inserção no meio social, e o acesso, aos bens para uma vida digna,
em uma cadeia de dependências – do trabalhador e seus dependentes,
e sua própria hipossuficiência protegida pelo Estado social –,
Evidencia-se que, para fins do estudo em curso, a retomada da filosofia do trabalho
em Hegel se impõe, do sentido do trabalho não apenas como “satisfação das próprias
necessidades individuais e imediatas, mas [como] a expressão de um valor maior:
nele se forma a consciência pessoal e social, se manifesta o caráter público e
universal do ser humano”. SEMERARO, 2013, p.93. Lukács costumava dizer que
sobre o pensamento de Hegel bastariam apenas alguns acréscimos para manter sua
validade.
29
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determinando o arranjo relacional entre Estado, sociedade, capital,
trabalho, renda, inclusão. Ou como traduz Gorz, “eles me pagam a
utilidade social geral da minha competência e não um serviço pessoal
que lhes presto. Em certo sentido, são apenas intermediários entre uma
demanda impessoal da sociedade inteira (quer seja expressa pelo
mercado, pelo plano ou por uma demanda pública) e o trabalho pelo
qual posso contribuir a satisfazê-la”. Assim, explica o autor, “o caráter
emancipador do indivíduo no sentido econômico vem daí: ele confere a
realidade impessoal de um indivíduo social abstrato, qualquer um, tão
capaz quanto qualquer outro, de ocupar uma função no processo social
de produção”, e para satisfação das condições necessárias ao ideal de
uma sociedade justa. (GORZ, 2003, p. 203).
O trabalho atende a função social na medida em que sua
finalidade serve a sociedade e dá cumprimento aos objetivos de
dignificação da vida. Portanto, a atividade laboral, em última análise,
não pertence ao capital, como não pertenceu a outros sistemas
econômicos ao longo da história, e “o sentido de cada momento só é
legível à luz da síntese final” (GORZ, 1982, p.28). O capital moldou o
trabalho aos seus interesses de produção e acumulação, impôs a
condição subordinada e dependente, de alienação do trabalhador em
relação a totalidade da produção e do sistema, e retirou ganhos (lucro)
sobre o seu próprio trabalho.
A realidade atual, ainda mais perversa, permite a
acumulação sem trabalho e a produção sem pessoas, sobre um Estado
sem poder. A recuperação das funções do Estado, que intervém no
mercado em providência do trabalho, tem força para interromper o atual
ciclo de pauperização e hiperacumulação, retirando da riqueza
concentrada todo o necessário para inaugurar um novo círculo virtuoso
de crescimento econômico e desenvolvimento humano.
Ao lado da função social do trabalho e do resgate do Estado
social, os direitos fundamentais mínimos, referidos no artigo enunciador
deste estudo, sustentam a proposta de renda mínima garantida ao
trabalhador, apoiados nos enunciados normativos da própria
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Constituição Federal brasileira. As alterações produzidas na legislação
trabalhista, recentemente, tratam-se de ataques diretos aos direitos
subjetivos, “as reformas em curso abalam legalmente, e em conjunto,
(1) os direitos sociais específicos e (2) os direitos fundamentais da
cidadania, que não pertencem somente ao grupo social dos
trabalhadores dependentes e subordinados, (...) a presunção de
igualdade de condições afronta o art. 7º da CF”. (Genro, 2017)
Por tanto, para além dos inicialmente citados princípios de
intangibilidade salarial, irrenunciabilidade de direito e da função de
regulação da relação contratual não isonômica, resta, como rol
normativo da proposta de renda mínima do trabalho, os seguintes
artigos da Constituição Federal:
Art. 3º, incisos I e III, “construir uma sociedade justa e solidária,
(...) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais”;
Art. 6º, que define direitos sociais como educação, saúde,
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e assistência aos
desamparados;
Art. 7º, dispõe sobre o que “são direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social”;
o

Art. 114, § 2 , “a Justiça do Trabalho pode estabelecer normas
e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais
mínimas de proteção ao trabalhador”;
Art. 170, incisos III e VIII, a “Ordem Econômica” tem em seu
fundamento “a valorização do trabalho, e por fim, assegurar a
todos existência digna, e busca do pleno emprego”;
Art. 193, a Ordem Social com base no trabalho, no bem-estar
e na justiça social.
Conforme nota do Ministério Público do Trabalho (2017),
“a noção de justiça social foi incorporada pela Constituição como norma
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jurídica, segundo a qual a realização material das pessoas não pode
ficar sujeita apenas à sua aptidão pessoal para se posicionar no
mercado”. Para responder a isso, o MPT defende que a realização
material deve ser “impulsionada por normas estatais capazes de
assegurar aos trabalhadores um mínimo existencial civilizatório”, como
determina o art. 7º, I, no qual “o conceito de relação de emprego,
universalizado pelo direito do trabalho e conformado historicamente na
tradição jurídica de diversos países a partir do elemento-base da
subordinação, com a finalidade de conferir proteção jurídica e social ao
trabalhador subordinado e economicamente hipossuficiente”.
O programa de renda mínima ao trabalhador intermitente,
de tempo parcial e por tempo determinado, tem um duplo impulso: de
um lado, pretende promover a resistência em defesa dos direitos
fundamentais mínimos inscritos na Constituição, fundamentando sua
aplicação na supremacia do interesse público por uma vida digna, a
função social do trabalho; de outro, propõe restabelecer a força
normativa da política sobre o capital, da soberania nacional sobre o
mercado, e do resgate do ideal do Estado de bem-estar social, como
pensado pela social democracia interrompida.
Segunda Renda
O programa Segunda Renda é precisamente a intenção de
estabelecer uma nova tutela de direito, e uma nova política de Estado,
com largo alcance social, dirigida aos trabalhadores formais
subocupados – intermitentes, de tempo parcial e por tempo
determinado30 –, economicamente dependentes. Por meio de uma

Ver em TRT 3ª Região: “O contrato de trabalho por prazo determinado é aquele cuja
duração dependa de termo prefixado ou da execução de serviços específicos ou ainda
da realização de certo acontecimento passível de previsão aproximada. (Artigo 443,
parágrafo 1º da CLT) (...) O contrato por prazo determinado só será válido quando se
tratar (Artigo 443, parágrafo 2º da CLT, incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.67):
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;
b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.
(...)O contrato de trabalho por prazo determinado, como exceção à regra, deve ser
escrito, e não poderá ser estipulado por mais de dois anos (Artigo 445 da CLT). Se ele
30
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complementação mínima de renda, redistribuída por dentro da própria
remuneração da massa salarial e da circulação de riquezas. O objetivo
do Segunda Renda é "socializar o direito ao trabalho" e proteger o
trabalhador exposto aos riscos de precarização das condições de
trabalho e do rebaixamento da renda.
Ao mesmo tempo, configura-se em uma nova agenda
sindical e de organização dos trabalhadores precarizados que tem força
para unificar a esquerda e reconecta-la com sua base social, a outra
resposta possível a provocação de Peter Glotz, “a esquerda não tem
mais nenhum objetivo? Pois eis um. E não no papel, mas naquilo que já
é o desafio das lutas sociais” (GLOTZ. In GORZ, 2003, p.184).
A formulação do programa Segunda Renda parte da
problematização dos seus aspectos fundantes, objetivos e materiais, e
dos elementos de garantia para aplicação e eficácia do programa. Entre
eles, impedir que o segundo ingresso de renda ao trabalhador venha a
ser “moeda” na negociação do contrato pelo empregador; determinar
as possíveis fontes de receita para sustentabilidade do programa; inibir
a fraude pela ausência de contrato formal; definir o fato gerador do
benefício, as condições de acesso; constituir cadastro unificado dos
trabalhadores beneficiados; estabelecer o valor e a duração do
benefício. De outro lado, o programa se ocupa também de criar as
condições necessárias para que o trabalhador beneficiado tenha
formação permanente e assistência na busca ativa de ocupação integral
remunerada. São aspectos essenciais que respondem em parte à
preocupação de André Gorz, que em defesa da horizontalização do
direito ao trabalho, e crítico ao modelo de renda mínima ao trabalhador,
diz que “o mínimo garantido funciona como o salário da marginalidade
e da exclusão social. A menos que se apresente explicitamente como
uma medida transitória” (GORZ, 2003, p.202).
Considerados os elementos conceituais e formais, a
modelagem proposta nesta primeira abordagem prevê:
for prorrogado, tácita ou expressamente, por mais de uma vez, passará a vigorar sem
determinação de prazo (Artigo 451 da CLT)”. Acessado em março de 2018.
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a) Garantia de renda mínima equivalente à 50% do salário mínimo
vigente, pago pelo Estado mensalmente a todo o trabalhador
intermitente, de tempo parcial e por tempo determinado,
formalmente contratado e subocupado, devidamente registrado em
cadastro nacional, organizado pelo poder público federal, e cujo
rendimento mensal individual não seja superior a 1,5 salário
mínimo.
b) Para o trabalhador com contrato por tempo determinado será
garantido o mesmo benefício, sendo o pagamento efetivado ao
final da vigência do contrato de trabalho, por tempo equivalente ao
contratado, cessando com o início de um novo contrato.
c) A proposta de valor do benefício está apoiada na norma
constitucional, que estabelece “um salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades
vitais básicas e às de sua família (...)” (Ar, 7º, inciso VI, CF/88).
d) A origem dos recursos para pagamento do benefício será o “Fundo
de Compensação de Disponibilidade do Trabalhador”, que deverá
ser criado por lei, sob responsabilidade dos ministérios do
Trabalho, do Planejamento e da Caixa Econômica Federal. O Fundo
contará com duas fontes de receita: a contribuição do Estado e a
do empregador.
e) A contribuição do Estado poderá ser originada de duas fontes
distintas: a taxação do lucro, da remessa de lucros, das grandes
fortunas e da transmissão de heranças, até o percentual que
satisfaça sua sustentabilidade financeira; e/ou pela combinação de
percentuais do orçamento para assistência e seguridade social do
governo federal, e dos Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho
(FGTS), Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
f)

Ao empregador, para a composição solidária do Fundo, caberá a
contribuição obrigatória de 25% sobre a hora salário mínimo para
o intermitente, para cada hora de trabalho efetivada; para o
contrato de tempo parcial, a contribuição será paga sobre o tempo
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restante, não ocupado, considerando 08 (oito) horas dia; e para os
contratos por tempo determinado, sobre o salário mínimo.
g) Sendo que, para efeitos do cálculo da contribuição, a definição da
hora salário mínimo deverá considerar a média mensal de dias
úteis e o repouso semanal remunerado proporcional.
h) A alíquota de referência da contribuição patronal se justifica pelo
valor definido para o benefício, ou seja, 50% do salário mínimo,
compartilhado entre Estado e empregador. Evidentemente, a
contribuição do empregador será compartilhada, dado que o
trabalhador intermitente ou de tempo parcial poderá assumir
contratos com mais de um empregador. De acordo com o valor
vigente para o salário mínimo em 2018, R$ 954,00, o benefício
corresponde a R$ 477,00.
i)

O programa estabelece ainda que, com as devidas alterações na
legislação trabalhista, o contrato de trabalho intermitente ou de
tempo parcial não deverá ser inferior a 120 horas, efetivamente
pagas pelo empregador.

j)

Como medida complementar, o cadastro de trabalhadores, sob
responsabilidade do poder executivo federal, deverá ser integrado
ao Sistema Nacional de Empregos (SINE), com o objetivo de
garantir a busca ativa de ocupação ao trabalhador beneficiário.

k) Os trabalhadores, em contrapartida, para manter o benefício
deverão integrar cursos de formação técnica e tecnológica nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e/ou em
cursos programados pelo Estado, sem vedação para realização de
convênios com instituições privadas.
Conforme dados do CAGED, o número de contratos de
trabalho intermitentes, em fevereiro de 2018, alcançou 5.641, mas a
expectativa do Ministério do Trabalho é que chegue a dois milhões de
trabalhadores em 03 (três) anos. Mais de 70% dos atuais intermitentes
são assistentes de vendas, nenhum está na indústria. O trabalho de
tempo parcial contabilizou 4,9 mil vagas, e os empregos mais comuns
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são de assistente administrativo, auxiliar de escritório, atendente de
agência e professor de nível superior.31
De acordo com estudo da pesquisadora Baiena Souto32, no
quarto trimestre de 2017, a soma de ocupações formais (OF) e renda
de até 1,5 salários mínimos foi de 22,2 milhões de trabalhadores,

Milhões

conforme gráfico abaixo.
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A pesquisadora identificou ainda que o universo potencial de
beneficiários do programa, em números atuais, é de cerca de 632 mil
trabalhadores. Segundo Baiena, o IBGE ainda não está captando estes
dados, especificamente o contrato intermitente, e provavelmente este
esteja diluído no “universo que circunscrevemos através dos
microdados da pesquisa”. Para compreender a base destes dados,
Baiena Souto determinou o seguinte critério de cruzamentos de
variáveis a partir da PNAD – C:

http://www.viomundo.com.br/politica/o-drama-do-trabalhador-intermitente-semprevisao-de-emprego-nem-de-renda.html
32
Estudo com base em dados do CAGED de março de 2018, especialmente realizado
como colaboração ao programa Segunda Renda.
31
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Evidentemente, a análise dos efeitos da recente reforma
trabalhista requer uma série maior de dados e amostras. Apenas em
dezembro de 2017 foi informado pelo Ministério do Trabalho o novo
layout do CAGED que deverá ser utilizado pelo empregador para
informar contratações nas novas modalidades de trabalho. Neste
sentido, a partir da instituição do Segunda Renda e do seu cadastro de
beneficiários será possível produzir o registro mais ajustado do universo
de trabalhadores intermitentes, de tempo parcial e tempo determinado,
bem como, o perfil socioeconômico.
C onsiderações finais
Em síntese, este estudo busca elaborar, a partir da análise
das mutações do mundo do trabalho e da ascensão do mercado sobre
o Estado social, as bases para a instituição de um programa avançado
de renda mínima garantida ao trabalhador brasileiro sob contrato de
trabalho parcial, por tempo determinado e intermitente, reformados pela
nova legislação trabalhista. Para tanto, apoiou-se na doutrina dos
direitos fundamentais mínimos e no conceito de função social do
trabalho, e integrou as teorias de André Gorz e Guy Aznar (“segundo
cheque”) com os novos conceitos do trabalho, como o “precariado” em
Guy Standing (2014) e o “neolaboralismo” em Antônio Baylos (2016).
Diante da “irracionalidade da modernidade concreta”, e com o
arcabouço teórico e jurídico citado, foi possível formular os enunciados
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estratégicos do programa Segunda Renda e delimitar seu o alcance
inicial.
Desta forma, para continuidade e aprimoramento da
proposta, sugerimos algumas medidas como: produzir estudo de
viabilidade econômico-financeira para sustentabilidade do Fundo de
Compensação
trabalhadores

de

Disponibilidade;

potencialmente

atualizar
aderentes

levantamento
ao

de

programa,

preferencialmente através de dados disponíveis no CAGED e na PNAD
Contínua, bem como, seu o perfil – renda média, distribuição regional,
tipos de serviço prestados, taxa de ocupação; elaborar minuta do
projeto de lei do programa Segunda Renda; elaborar minuta de
Proposta de Emenda Constitucional para inclusão no texto
constitucional dos conceitos de função social do trabalho e de trabalho
formal subocupado; elaborar minuta de lei com as alterações na
legislação trabalhista.
Por fim, como dito, dentre os objetivos do programa de
renda mínima garantida ao trabalhador formal subocupado, a proposta
confronta a legislação trabalhista reformada, que reduz a massa salarial
e fragiliza o salário mínimo. O Segunda Renda representa uma ofensiva
concreta do mundo do trabalho sobre o mercado, e a segunda grande
intervenção reguladora do Estado brasileiro depois da Consolidação das
Leis Trabalhistas. Assim, o Estado deverá assumir as insuficiências e
distorções provocadas pelo mercado, não como mera distribuição de
renda, mas como uma nova tutela estatal que busca interferir e regular
o mercado em benefício do interesse social.
Uma proposta que ilumina a dura realidade da imensa
maioria da população, que renova utopias e empurra as lutas sociais
para frente, desacomodando o domínio do dinheiro, e apontando para
uma perspectiva superior de futuro radicalmente social e democrático.
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PROGRAMA SEGUNDA RENDA
(Síntese Descritiva)
a) Beneficiários – trabalhadores intermitentes, de tempo parcial e
por tempo determinado;
b) Benefício – renda mensal no valor de 50% do salário mínimo,
sendo que, ao trabalhador de tempo determinado, será pago
posteriormente e por igual período ao contratado;
c) Condições para o acesso – renda individual de até 1,5 Sal.
Min.;
d) Natureza Jurídica do contrato – conforme legislação
trabalhista, excetuados os contratos de trabalho intermitente e
de tempo parcial que obrigatoriamente deverão sofrer
modificações para a inclusão do critério de contratação com
mínimo de 120 horas;
e) Origem dos recursos – Fundo de Compensação de
Disponibilidade do Trabalhador (a ser criado);
f)

Contribuintes – poder executivo federal e empregador;

g) Composição do Fundo – Ao empregador caberá alíquota de
25% da hora salário mínimo para contrato do intermitente; do
contrato de tempo parcial sobre o tempo restante não ocupado;
ou sobre o salário mínimo do contrato de tempo determinado.
Ao poder executivo federal caberá integralizar o valor
necessário a partir das receitas dos fundos existentes ou pela
instituição de novas fontes;
h) Organização e controle – Constituição de cadastro nacional
de intermitentes, de tempo parcial e tempo determinado, sob
responsabilidade do poder público federal;
i)

Órgãos responsáveis – Ministérios do Trabalho, do
Planejamento, e Caixa Econômica Federal;

j)

Universo potencial de beneficiários:
beneficiários 632 mil trabalhadores
(conforme cruzamentos da PNAD-C);
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k) Outros
Outros vínculos e obrigações – o Cadastro de trabalhadores
beneficiados será integrado ao SINE, para fins de busca ativa
de vagas de trabalho; e da mesma forma, aos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, para aceso a
cursos técnicos e tecnológicos.

NOTA 1: GENRO, Tarso. Doutrina dos Direitos Fundamentais
Mínimos. Porto Alegre: Sul21, 2017. Disponível em:
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/11/doutrina-dosdireitos-fundamentais-minimos-por-tarso-genro/
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