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RESUMO

O presente trabalho analisa o “Teste ABC”, um conjunto de três requisitos previstos pela

lei Assembly Bill 5 (Califórnia, EUA) para a diferenciação dos trabalhadores do Estado em duas

categorias: empregados ou contratados independentes. A lei se baseia na decisão da Suprema

Corte da Califórnia no Caso Dynamex e o referido teste define três critérios a serem satisfeitos

cumulativamente pelo tomador de serviços para a comprovação de que o trabalhador é um

contratado independente: (A) A pessoa está livre do controle e direção da entidade contratado em

relação à execução da obra, tanto no âmbito do contrato para a execução da obra como de fato; (B)

A pessoa realiza trabalho que está fora do curso normal dos negócios da entidade contratante e (C)

A pessoa está habitualmente envolvida em um comércio, ocupação ou negócio independentemente

estabelecido e da mesma natureza que aquele envolvido no trabalho executado. Os critérios do

teste possuem similaridades e diferenças comparativamente a entendimentos jurisprudenciais e a

própria legislação trabalhista brasileira. Demonstra-se, de forma comparativa, alguns destes

entendimentos considerando o contexto de transformação nas relações de trabalho no mundo

contemporâneo.

Palavras-chave: Assembly Bill 5, Direito do Trabalho, Dynamex



ABSTRACT

This paper analyzes the “ABC Test”, a set of three requirements established by the

Assembly Bill 5 (California, USA) law for differentiating state workers into two categories:

employees or independent contractors. The law is based on the California Supreme Court decision

in the Dynamex Case and the test defines three criteria to be cumulatively satisfied by the service

user to prove that the worker is an independent contractor: (A) The person is free of control and

direction of the contracting entity in relation to the execution of the work, both within the scope of

the contract for the execution of the work and in fact; (B) The person performs work that is

outside the normal course of business of the contracting entity; and (C) The person is habitually

engaged in an independently established trade, occupation or business of the same nature as that

involved in the work performed. The test criteria have similarities and differences compared to

jurisprudential understandings and the Brazilian labor legislation itself. It is shown, in a

comparative way, some of these understandings considering the context of transformation in labor

relations in the contemporary world.

Key-Words: Assembly Bill 5, Labor Law, Dynamex
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INTRODUÇÃO

A escolha do caso Dynamex deu-se devido à notável importância que representou para o

fomento de discussões sobre formas de prestação do trabalho, suas delimitações e categorias. As

discussões se multiplicam ao redor do globo, pautando de maneira crítica os elementos que

compõem a relação de trabalho e indagando, dentre outros temas, como realizar a delicada

diferenciação entre trabalhadores autônomos ou contratados independentes. O entendimento

firmado no julgamento foi levado à discussão dos deputados e senadores da Califórnia pela

deputada democrata Lorena Gonzalez e posteriormente se consolidou através da lei intitulada

Assembly Bill 5 (AB5), a qual revestiu de força normativa o entendimento jurisprudencial.

O caso representou um paradigma de grande importância ao materializar, através do Poder

Judiciário e posteriormente do Legislativo, as discussões sobre as condições de trabalho e os

direitos dos trabalhadores, os quais afirmaram não ser aceitável jurídica e socialmente que seu

trabalho seja desvalorizado e que fossem negados direitos como salário-mínimo e horas de

intervalo para descanso através da classificação que lhes foi imposta pela empresa do ramo de

transportes Dynamex.

Apesar de diferentes no que se refere à regulamentação das relações de trabalho, Brasil e

Estados Unidos possuem algumas similaridades no que se refere a princípios e normas que

orientam e regulamentam as suas relações laborais. Na presente pesquisa, procura-se analisar

comparativamente se a Suprema Corte da Califórnia, quando julgou o Caso Dynamex em 2018,

guiou-se por orientações principiológicas análogas às aplicáveis à realidade jurídica brasileira ou

se por diretrizes e princípios distintos.

Longe da premissa de exaurir a decisão do caso Dynamex, o enfoque deste trabalho recai

sobre a principal parte da decisão, que é a fixação do “Teste ABC” com o objetivo de diferenciar

trabalhadores entre contratados independentes e empregados. Enquanto que estes possuem

garantias como salário-mínimo, horas-extras e férias, aqueles não gozam desses direitos.

Assim, para tentar compreender as peculiaridades que cada classificação implica em cada

uma destas categorias de trabalhadores, será analisada separadamente cada parte que compõe o

teste, simbolizada pelas letras A, B e C. Presume-se, por força da lei AB5 (abreviação de

Assembly Bill Five), que o trabalhador é um empregado, a menos que a entidade contratante

satisfaça todos os critérios do teste cumulativamente.

Na parte A, o teste determina que o tomador de serviços possui o ônus de provar que “a

pessoa fica livre do controle e direção da entidade contratante quanto à execução da obra, tanto no



âmbito do contrato de execução da obra como de fato”1. Assim, nesta parte são abordadas

comparativamente teses acerca da subordinação jurídica, sobre o princípio da primazia da

realidade sobre a forma e também são citados entendimentos legislativos e jurisprudenciais

brasileiros recentes que carregam em seu referencial axiológico-normativo a defesa do princípio

da liberdade econômica e da liberdade de contratação, por exemplo.

Na parte B, a lei impõe outra determinação: “O trabalhador executa trabalho que está fora

do curso normal dos negócios da entidade contratante”2. Neste sentido, são abordadas nesta parte

teorias acerca da verificação da eventualidade no trabalho, o que caracteriza o trabalho eventual, o

princípio da igualdade, que proíbe discriminação arbitrária e injusta do trabalhador, bem como

aborda a irrenunciabilidade de direitos fundamentais na relação de trabalho.

Na parte C, é apresentado o seguinte requisito a ser comprovado pela entidade contratante:

“A pessoa costuma estar envolvida em um comércio, ocupação ou negócio estabelecido de forma

independente e da mesma natureza que aquele envolvido no trabalho executado”3. Diante deste

critério, aborda-se a questão da exclusividade enquanto elemento não caracterizador da relação de

emprego no Brasil, sendo expostos exemplos jurisprudenciais de aplicação de critérios análogos

em outros Estados dos EUA e outros na Justiça do Brasil. São expostas brevemente algumas

sanções que podem decorrer em caso de violação da lei e o seu instituto análogo no Brasil

expresso pela CLT.

Foram utilizadas primordialmente as decisões da Suprema Corte da Califórnia no Caso

Dynamex (2018), o texto da lei Assembly Bill 5 (2019), a doutrina jurídica e trabalhista brasileira e

obras complementares que abordam as temáticas tratadas no texto, possuindo como pano de fundo

as transformações do trabalho, abordadas de maneira crítica.

3Ibid.
2Ibid.

1Assembleia do Estado da Califórnia (EUA). Assembly Bill 5. Seção 2, 2750.3. 18/09/2019. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5. Acesso em: 03/02/2021.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5


CAPÍTULO 1

Dynamex e a Assembly Bill 5 (AB5)

A Assembly Bill 5, ou simplesmente AB5, consiste em uma lei do Estado da Califórnia

(EUA) que, em vigor desde o dia primeiro de janeiro de 2020, realizou emendas nas legislações

californianas do Código do Trabalho (Labor Code) e do Código do Seguro-Desemprego

(Unemployment Insurance Code), bem como alterou as condições de aplicação das chamadas

ordens de pagamento da Comissão de Bem-Estar Industrial (Industrial Welfare Commission)4, que

definem regras em relação ao trabalho na Califórnia, dentre as quais o valor do salário mínimo

vigente no Estado.

Cumpre primordialmente ressaltar que, embora não haja uma Justiça do Trabalho

autônoma nos Estados Unidos como no Brasil, há jurisdição trabalhista tanto em nível federal

quanto estadual, bem como órgãos que definem regramentos e fiscalizam a prestação de labor. No

Estado da Califórnia, por exemplo, a fixação do valor do salário mínimo vigente no Estado é

atribuição pertencente ao Departamento de Relações Industriais (Industrial Relations Department)

e mais especificamente à Comissão de Bem-Estar Industrial (Industrial Welfare Commission), a

qual define, também, as diretrizes para o pagamento de salários, regulamenta horas de trabalho e

intervalos, horas extras, segurança e saúde no trabalho5. A nível federal, a Lei Trabalhista para o

Trabalho Justo (Fair Labor Standards Act - FLSA)6 existe desde 1938 e traz, entre outras

determinações, o salário mínimo, o pagamento de horas-extras e a vedação ao trabalho infantil7.

Vê-se, ao contrário de uma ideia muitas vezes presente no imaginário popular brasileiro

acerca de como se daria a proteção de trabalhadores na “terra da liberdade”, que os Estados

Unidos possuem sim uma série de regramentos protetivos direcionados aos trabalhadores, bem

como órgãos de Estado responsáveis por fiscalizar e efetivar direitos e garantias trabalhistas.

Sendo assim, princípios e regramentos da jurisdição trabalhista estão longe de ser uma

singularidade brasileira, sendo analogamente encontrados ao redor do globo e, também, nos

7EUA. Fair Labor Standards Act of 1938. Disponível em:
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/FairLaborStandAct.pdf. Acesso em: 15/03/2021.

6A palavra Act pode ser referir a “Ato”, porém optamos pela tradução no sentido de conferir maior facilidade de
compreensão durante a leitura. Também neste sentido, serão traduzidos outros regramentos jurídicos
estadunidenses - constando entre parágrafos a tradução dos termos em inglês ou vice-versa, quando necessário.

5As Wage Orders são publicadas periodicamente pelo Governo da Califórnia (EUA) e a Comissão de Bem-Estar
Industrial é regulamentada pelo Código de Trabalho da Califórnia. Em: EUA. Labor Code. Divisão 1.
Disponível em: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB. Acesso em:
02/04/2021.

4Assembleia do Estado da Califórnia (EUA). Assembly Bill 5. 2019. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5. Acesso em 02/04/2021.

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/FairLaborStandAct.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5


Estados Unidos, mesmo que se materializem de modos diversos. Tais preceitos constantes na

regulamentação trabalhista pátria não são, portanto, uma “jabuticaba”8.

Observar comparativamente a história dos Estados Unidos nos auxilia a compreender

acerca de fenômenos que se passam também na realidade brasileira. Há similaridades evidentes no

que se refere à organização político-jurídica em ambos os países, ressaltando-se, a título

exemplificativo, a forma de governo republicana, a forma federativa de Estado, o legislativo

bicameral e o controle difuso de constitucionalidade.

“No Brasil, a influência norte-americana se fez presente desde cedo. Em verdade, a
República nasceu em 1889 inspirada no modelo que já vigorava acima do Rio
Grande desde 1787, de igual modo a Forma Federativa de Estado. Não basta dizer
que a primeira Constituição republicana brasileira foi redigida sob a influência da
norte-americana. Para além disso, o Movimento Político e Militar que derrubou a
Monarquia e determinou o exílio da Família Real se abeberou dessa experiência
estadunidense que já durava, à época, mais de um século.[...] Assim, no Brasil, a
expressão "Supremo Tribunal Federal" tem idêntica raiz a outras comuns ao Direito
Constitucional, vale dizer, República, Federação, Legislativo bicameral,
presidencialismo, Justiça Federal e controle difuso de constitucionalidade”. Grifos
nossos. Carlos, S. J. Suprema Corte dos Estados Unidos - Principais Decisões, 3ª
edição. São Paulo. Grupo GEN, 2019. 9788597021196. p. 9.

Em que pese as similaridades, também há diferenças entre os dois países no que se refere à

organização jurídico-política, destacando-se as peculiaridades da forma federativa de Estado e o

modo de realização do controle difuso de constitucionalidade pelas cortes estadunidenses quando

comparado ao sistema brasileiro. Assim como no Brasil, que também adota o sistema Federativo,

os Estados norte-americanos possuem autonomia para criar a própria Constituição (Poder

Constituinte Derivado Decorrente9), de modo que a Califórnia possui Constituição Estadual

própria, a qual regula o Poder Judiciário no Estado instituindo um sistema de justiça onde o órgão

de cúpula é a Suprema Corte da Califórnia (California Supreme Court), com jurisdição em todo o

Estado10 - uma das características peculiares comparativamente entre os sistemas brasileiro e

estadunidense reside na atuação de maior autonomia dos Estados norte-americanos na

interpretação jurisprudencial e elaboração de leis dentro dos limites de suas jurisdições. Não raro,

10 Estado da Califórnia (EUA). California Constitution. VI, seções 1-22. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constit
ution+-+CONS. Acesso em 08/04/2021.

9Conforme aduz Moraes, no Brasil: “O poder de elaboração da Constituição do Estado é caracterizado pela
derivação, limitação e condicionamento. [...] a Constituição da República estabelece o modo de elaboração da
Constituição do Estado, mediante a definição do órgão competente, procedimento adequado e declaração
prescritiva a ser veiculada pelas normas constitucionais estaduais [...] órgão competente para a preparação da
Constituição Estadual é a Assembleia Legislativa respectiva, cujos membros estejam no exercício do mandato
eletivo no momento da atividade constituinte.” (MORAES, 2019, p. 65).

8Expressão usada com sentido cômico para se referir a características jurídico-políticas que somente existiriam
no Brasil, em desconexão com a realidade.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS.


leis de âmbito federal como a Lei Trabalhista para o Trabalho Justo (Fair Labor Standards Act -

FLSA) possuem conceitos que não são taxativos, como por exemplo na definição do conceito de

“empregar” (employ) como “submeter ou permitir o trabalho” (FSLA, seção 203, alínea g).

Conforme destacado mais adiante, na própria decisão do caso Dynamex afirma-se que os termos

“vagos” objetivam que os Estados definam de maneiras mais específicas as orientações

jurisprudenciais e legais que regem as relações de trabalho diante de suas realidades fáticas, sendo

que um termo mais abrangente permite a generalização e abstração necessárias para atingir ao

maior número possível de indivíduos11.

Desta maneira, no sistema federativo estadunidense, tal situação traduz-se na autonomia

dos Estados em definir regramentos que variam entre os Estados e que também podem ser

equivalentes. O próprio Teste ABC é utilizado em outros Estados norte-americanos para a

diferenciação dos trabalhadores entre contratados independentes e empregados, como por exemplo

no Estado de Massachusetts (fundado no caso Boston Bicycle Couriers v. Deputy Dir. Of the Div.

of Empl. & Training, julgado em 200212), o qual serviu de base para o direcionamento do

Dynamex: “O texto do teste ABC varia em alguns aspectos de jurisdição para jurisdição. [...] A

versão que apresentamos no texto segue a versão de Massachusetts do teste ABC. [...] Muitas

jurisdições que adotaram o teste ABC usam o padrão apenas no contexto do seguro-desemprego,

mas outras jurisdições usam o teste ABC de forma mais geral” (EUA. Suprema Corte da

Califórnia. Dynamex. 2018. p. 35). No Brasil, é competência privativa da União legislar acerca das

normas que regem o trabalho, podendo ser excepcionalmente delegada por meio de lei

complementar e com autorização legislativa apenas aos Estados (CRFB, art. 22, I).

A jurisprudência dos tribunais trabalhistas no Brasil atua em sentido de uniformizar-se

através especialmente das Orientações Jurisprudenciais e Súmulas do Tribunal Superior do

Trabalho, também importando a sujeição de matéria trabalhista ao próprio Supremo Tribunal

Federal. Assim, a situação de “maior liberdade” para atuação do Legislativo e Judiciário em

âmbito dos Estados norte-americanos pode provocar um estranhamento inicial a quem parte da

perspectiva do sistema jurídico estruturado na civil law.

Entretanto, apesar desta maior independência, as matérias trabalhistas nos Estados Unidos

estão sujeitas a serem discutidas na Suprema Corte dos Estados Unidos, órgão de cúpula federal

do Poder Judiciário estadunidense, conforme consta na Constituição do país: “A competência do

Poder Judiciário se estenderá [...] às controvérsias entre dois ou mais Estados; entre um Estado e

12 Ibid. p. 35.

11EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 7. Disponível em:
https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf. Acesso em 09/03/2021.

https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf


Cidadãos de outro Estado; entre Cidadãos de diferentes Estados; entre Cidadãos do mesmo Estado

que reivindicam Terras sob Concessões de diferentes Estados; e entre um Estado, ou seus

Cidadãos, e Estados estrangeiros, Cidadãos ou Súditos.” (EUA. Constitution of United States,

Artigo III, seção 2). Vê-se que há previsão de competência da Suprema Corte dos Estados Unidos

para julgar questões relativas às controvérsias entre os Estados e seus cidadãos, o que não retira o

caráter autônomo do sistema federativo estadunidense, bem como não afasta que a corte suprema

do país realize o controle de constitucionalidade adequando as normas infraconstitucionais aos

entendimentos da Constituição.

Transformações do Capitalismo e a resposta da regulamentação

O sistema econômico capitalista se sustenta em um tripé que direciona as bases para

efetivar a acumulação de capital, o que desenha o contexto no qual se dá tanto o julgamento do

caso Dynamex como a criação da lei AB5. Neste sentido, conforme destacam Paiva, Lima e

Pinheiro: “com mudanças nas formas de produzir, na recomposição do exército industrial de

reserva bem como a desregulamentação das condições trabalhistas; [...] as investidas neoliberais

que atingiram os Estados-Nacionais que, tencionados pela crise dos anos de crescimento do

capital, outrora marcados pelo alargamento dos direitos e políticas sociais com base no modelo

fordista de produção atrelada ao modelo keynesiano; passam de um Estado interventor para

práticas de cunho liberal” (PAIVA, LIMA, PINHEIRO, 2017, p. 58).

Deste modo, a regulamentação das relações de trabalho e limitações à atuação empresarial

que seja arbitrária e injusta se encontram em oposição ao movimento de desregulamentação das

condições trabalhistas. Não por acaso, as empresas que mais se posicionaram contundentemente

contrárias ao entendimento do Dynamex foram as empresas estruturadas em plataformas, como a

Uber e Lyft13 que, assim como a empresa Dynamex, atuam no setor de transportes baseadas no

modelo do “empresário de si”, no qual o trabalhador é uma peça diminuta na empresa e de fácil

substituição ou terceirização.

O resultado desta conjuntura é a transformação das condições de trabalho em busca da

maior redução possível de custos por parte dos tomadores de serviços. Como veremos adiante, no

caso Dynamex, a empresa realizou verdadeira reestruturação de suas categorizações e diretrizes

empresariais em dissonância à realidade das condições de trabalho dos seus funcionários,

13MENEGUS, Bryan. Manobra da Uber para driblar lei da Califórnia de que motoristas são funcionários
não está indo bem. Disponível em:
https://gizmodo.uol.com.br/manobra-uber-driblar-lei-california-nao-indo-bem/ Acesso em: 25/04/2021.

https://gizmodo.uol.com.br/manobra-uber-driblar-lei-california-nao-indo-bem/


definindo-os unilateralmente como contratados independentes e, portanto, não abrangidos por

garantias como o salário mínimo e jornadas definidas. Revestida da retórica de que o trabalhador

possui a flexibilidade para decidir quando irá prestar seus serviços, a Dynamex afirmava que ele

possuía essencialmente liberdade para elaborar a própria rotina, a jornada de trabalho que

desejasse, para isso, na prática, utilizavam os seus próprios veículos automotivos para trabalhar e

deveriam cumprir uma série de exigências para aceitação e recusa da realização de entregas, até

mesmo arcar com os custos de uniformes e aplicação da identidade visual da empresa nos

veículos.

Desta maneira, o pano de fundo da demanda dos trabalhadores da Dynamex é justamente a

desregulamentação dos direitos trabalhistas, flexibilização do trabalho, dos produtos e padrões de

consumo, o que representa, em suma, a acumulação flexível do capital14. O mote da acumulação

flexível é eliminação de custos maximizada em todos os setores empresariais, dentre os quais se

incluem os custos dos direitos trabalhistas - “este regime emerge para satisfazer necessidades

muito específicas das empresas que já não podiam manter características fordista como a rigidez

salarial e a estabilidade do emprego, que praticamente deixam de existir nesse novo contexto de

reestruturação produtiva, dando lugar aos contratos de trabalho mais flexíveis, às subcontratações,

ao trabalho autônomo e ao agenciamento temporário” (PAIVA et. al, 2017, p. 109).

Breve explanação acerca do Processo Legislativo Californiano

Tendo em vista que as observações contidas no presente trabalho terão como referência a

lei californiana Assembly Bill 5, faz-se necessário apontar brevemente acerca do processo

legislativo exigido para a aprovação de uma lei no Estado da Califórnia. A Assembleia do Estado

da Califórnia (California State Assembly) é bicameral, composta por Senado e Câmara, possuindo

ao todo quarenta senadores e oitenta deputados representantes dos cidadãos californianos15. A

gênese do processo legislativo encontra-se na ideia legislativa de um congressista, expressa

através de um projeto de lei, o qual comumente pode ser baseado na jurisprudência estadunidense,

a exemplo da Assembly Bill 5 ora em análise, que baseou-se no Caso Dynamex para tornar lei o

entendimento firmado na decisão proferida pela Suprema Corte da Califórnia no ano de 2018.

15Estado da Califórnia (EUA). California Constitution. IV, seções 1-28. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constit
ution+-+CONS. Acesso em 02/04/2021.

14PAIVA, M.J.G.D.; LIMA, M.M.F.; PINHEIRO; FEITOSA, V.; TEIXEIRA, F. Capitalismo, trabalho e política
social. p. 100. São Paulo. Editora Blucher, 2017.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS.


Os membros apresentam os projetos de lei em suas respectivas casas legislativas, os quais

seguem para o Comitê de Regras (Rules Committee), cuja função é designar o projeto

corretamente para as áreas temáticas das quais faz parte, sendo discutidos nos comitês internos de

ambas as casas. Os comitês podem votar pela aprovação do projeto, pela aprovação do projeto

com emendas ou pela rejeição16. Os projetos aprovados pelos comitês são lidos uma segunda vez

no pleno da casa de origem e, em seguida, encaminhados para a outra leitura. Geralmente, os

projetos exigem maioria absoluta das casas para aprovação - quando não possuem caráter de

urgência, ocasião em que é exigido quórum superior de membros. Uma vez aprovado, o processo

é  encaminhado para a outra casa legislativa, na qual é repetido17.

Caso haja emendas na segunda casa, o projeto de lei volta à casa de origem para

aprovação, mas caso haja divergências entre as casas, um pleno é formado com três representantes

do Senado e da Câmara com objetivo de resolução das divergências. Entrando em acordo, o

projeto de lei é encaminhado novamente para as casas de origem e se as duas casas aprovarem a

lei, ele vai ao governador, que por sua vez possui três opções: sancionar a lei, permitir que se

transforme em lei sem a sua assinatura ou vetá-lo. O veto do governador pode ser derrubado por

dois terços dos votos nas duas casas legislativas18.

Nota-se que o processo legislativo californiano possui similaridades ao processo legislativo

federal brasileiro, com mecanismos de controle recíproco entre as casas legislativas e entre os

próprios poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Pelo fato de os estadunidenses possuírem um

sistema jurídico baseado na common law, a jurisprudência é de grande relevância para estabelecer

uma orientação decisória de casos futuros na Justiça e também influencia a própria

regulamentação de normas com base nas decisões dos casos paradigmas.

Conforme ensinamento do jurista Othon Sidou: “O common law distingue-se dos demais

sistemas jurídicos em aplicação no mundo [...], se não apenas pela substituição da lei pela

jurisprudência, também pelo papel que nele representa o juiz. [...] Ele, ao mesmo tempo que busca

o direito a ser aplicado em face do caso concreto e que, por sua vez, já fora perquirido por juízes

antecessores em situação idêntica ou semelhante” (SIDOU, 2003. p. 124).

Assim, de modo diferente ao sistema de civil law brasileiro, “no qual a autoridade da lei

reside especialmente na autoridade de quem promulgou, no common law a autoridade do direito

está em suas origens e em sua geral aceitabilidade por sucessivas gerações. Por essa razão

admite-se a autoridade do direito construído jurisprudencialmente” (BARBOSA, 2018, p. 1456).

18Ibid.
17Ibid.
16Ibid.



A lei Assembly Bill 5 representa a positivação do entendimento jurisprudencial da Suprema

Corte de Los Angeles no julgamento do Caso Dynamex (Dynamex Operations West, Inc. v.

Tribunal Superior de Los Angeles), de 2018. Em decisão unânime, a corte entendeu que a empresa

de transporte Dynamex classificou erroneamente os seus empregados (employees) em contratados

independentes (independent contractors), o que resultou na retirada de direitos e garantias

trabalhistas como salário mínimo, intervalos para refeições, descanso e teria resultado também na

evasão do pagamento de impostos por parte da empresa. Conforme o entendimento firmado,

enquanto os trabalhadores pareciam usufruir de diversos benefícios ligados à flexibilidade no

trabalho, cumpriam uma série de exigências que, ao contrário, retiravam este elemento do seu

labor. A AB5 se tornou lei com a sanção do governador Gavin Newson em 2019, tendo a sua

vigência iniciado no dia primeiro de janeiro de 2020, em todo o Estado da Califórnia.

1.1. O caso Dynamex

No ano de 2004, a empresa de transportes Dynamex realizou alterações nas políticas de

contratação dos seus funcionários. A nova diretriz da empresa firmou o entendimento de que todos

os motoristas seriam presumidamente definidos como contratados independentes (independent

contractors) e não como empregados (employee)19. O posicionamento da empresa resultou em

uma série de reduções nos seus custos com os trabalhadores, uma vez que o contratado

independente, não tendo reconhecido o vínculo empregatício, deixa de receber uma série de

benefícios garantidos pelas normas trabalhistas, não sendo abrangido por regulamentações que

definem por exemplo o valor do salário mínimo, sendo esta a principal queixa dos trabalhadores

que processaram a empresa, somada às condições de trabalho precárias as quais foram

submetidos.

O valor do salário mínimo na Califórnia para os empregados do setor de transportes é

definido pelas Ordens de Pagamento (Wage Orders), as quais provêm do Departamento de

Relações Industriais (Department of Industrial Relations) - cuja regulamentação consta no Código

do Trabalho (Labor Code) da Califórnia20. Para o ano de 2021, por exemplo, a Ordem de

Pagamento define que o salário mínimo a ser pago por hora na indústria de transportes seria de U$

14,00 por hora trabalhada, para empresas que possuem mais de vinte e seis funcionários, e U$

20 Estado da Califórnia (EUA). Labor Code. Divisão 1. Sessões 50 a 176. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB. Acesso em 15/03/2021.

19EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 1. Disponível em:
https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf Acesso em 03/03/2021.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB.
https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf


13,00 por hora trabalhada, para empresas com vinte e cinco funcionários ou menos21. Para além

disso, há uma série de outras garantias presentes na Ordem de Pagamento, como por exemplo a

regulamentação acerca de refeições e acomodações dos funcionários:

“(A) ‘Refeição’ significa uma porção adequada e bem balanceada de uma variedade
de alimentos saudáveis   e nutritivos. (B) “Acomodações” significa espaços
disponíveis para o funcionário para ocupação em tempo integral que sejam
adequadas, decentes e higiênicas de acordo com os padrões usuais e habituais.
Os funcionários não devem ser obrigados a compartilhar uma cama. (C) Refeições
ou hospedagem não podem ser creditados no salário mínimo sem um acordo
voluntário por escrito entre o empregador e o empregado. [...] (D) As refeições
avaliadas como parte do salário mínimo devem ser refeições de boa-fé, consistentes
com o turno de trabalho do funcionário.”. Grifos e tradução nossa. Estado da
Califórnia (EUA). Industrial Welfare Commission Order No. 9-2001. P. 8.
Disponível em: https://www.dir.ca.gov/IWC/IWCArticle09.pdf.

É possível verificar que as Ordens de Pagamento são instrumentos importantes para a

garantia de condições dignas de trabalho no Estado da Califórnia, como por exemplo quando

afirmam que as refeições devem ser compostas de alimentos “saudáveis e nutritivos” e que as

acomodações em que o trabalhador da indústria de transportes exerce seu labor devem ser

“adequadas, decentes e higiênicas". Portanto, traz em seu escopo uma série de regulamentações

que visam a garantia da dignidade do trabalhador no exercício da sua atividade laboral. As ordens

de pagamento são regulações com força de lei22.

A empresa Dynamex, classificando os seus então empregados em contratados

independentes, retirou da abrangência da Ordem de Pagamento aos seus trabalhadores, ao passo

que paralelamente também impôs a eles uma série de obrigações. Os trabalhadores eram impelidos

a fornecer seus próprios veículos para a realização dos transportes e a pagar por despesas

decorrentes da realização do trabalho, como combustível, pedágios e a manutenção de seus

veículos23.

A soma de condições desfavoráveis a que estavam submetidos os trabalhadores levou um

deles, Charles Lee, a demandar uma ação coletiva na Justiça para que o vínculo correto de

trabalho fosse reconhecido para fins de aplicação das Ordens de Pagamento e consequentemente

que fossem reconhecidos os direitos dos motoristas enquanto empregados e não contratados

23 Ibid., p. 1.

22Conforme aduzido na decisão Dynamex: “Na Califórnia, ordens de pagamento são constitucionalmente
autorizadas e constituem regulações com força de lei”. Em: EUA. Suprema Corte da Califórnia. Sessão 222732.
Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles County. 2018. p. 32 Disponível em:
https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf Acesso em: 05/03/21.

21 Estado da Califórnia (EUA). Industrial Welfare Commission Order No. 9-2001. p. 6. Disponível em:
https://www.dir.ca.gov/IWC/IWCArticle09.pdf. Acesso em 10/03/2021.

https://www.dir.ca.gov/IWC/IWCArticle09.pdf
https://northerndistrictpracticeprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Dynamex.pdf
https://www.dir.ca.gov/IWC/IWCArticle09.pdf.


independentes, bem como requereu que fossem pagas as horas-extras devidas e houvesse a

compensação de despesas comerciais que comprometiam a renda dos trabalhadores24.

Após três meses tendo deixado o trabalho na empresa, Charles Lee ajuizou ação coletiva

no Superior Tribunal de Los Angeles, ocasião na qual foi necessário que se comprovasse o

requisito de classe entre os trabalhadores demandantes devido ao seu caráter coletivo, atestando

que a demanda atinge uma classe verificável e o resultado afetaria a um número considerável de

pessoas25. A ação coletiva foi reconhecida pela Corte Superior do Tribunal (California Superior

Court) e julgada favoravelmente aos trabalhadores na primeira instância, porém a empresa

Dynamex dirigiu recurso à Corte de Apelação (Courts of Appeal) e posteriormente o julgamento

foi encaminhado à Suprema Corte do Estado da Califórnia (California Supreme Court), corte

suprema do Estado cujas decisões são vinculantes em sua jurisdição (sistema federativo26).

O caso foi então julgado em 2018, estabelecendo um importante precedente judicial que

posteriormente se converteria na Assembly Bill 5: o trabalhador é presumidamente um empregado;

constitui ônus do tomador de serviços demonstrar a satisfação conjunta dos três requisitos do Teste

ABC para comprovar que o trabalhador é um contratado independente.

Conforme destaca o autor Srnicek: “[...] pelo esforço de cortar custos, derrotar

concorrentes, controlar trabalhadores, reduzir o tempo de rotatividade e ganhar participação de

mercado, os capitalistas são incentivados a transformar continuamente o processo de trabalho”

(SRNICEK, 2016, p. 14). O julgamento em questão exemplifica justamente este movimento de

modificação das condições e modo de prestar o trabalho que a empresa Dynamex realizou quando,

conforme entendeu a Suprema Corte da Califórnia, deu cabo às reclassificações inadequadas em

prejuízo aos trabalhadores. Portanto, o julgado e a posterior regulamentação por lei representam

uma limitação imposta pelo poder público a iniciativas que possuem como consequência a

degradação das condições laborais dos trabalhadores.

A corte entendeu que no caso concreto a empresa Dynamex não só classificou

erroneamente os seus trabalhadores retirando-lhes a cobertura pela Ordem de Pagamento aplicada

aos trabalhadores de transportes, como também se evadiram do devido pagamento de impostos,

gerando danos aos cofres públicos - agências regulatórias estadunidenses, a nível federal e

estadual, apontam a perda de bilhões de dólares em receitas fiscais devido ao não pagamento de

26 O país inaugurou oficialmente a sua forma federativa em 1787, de forma que o próprio julgamento Dynamex
representa a decisão soberana da jurisdição do Estado da Califórnia, sendo esta forma de Estado especialmente
descentralizada, como aduz Pacífico: “(...) os Estados Unidos, com a Constituição de 1787, abandonaram a
Confederação para se transformarem em Estado Federal. (...) O Federalismo chama de níveis horizontais os
poderes tripartidos e níveis verticais a divisão entre união e estados federados”. (PACÍFICO, Andrea. 2012. p.
34-35).

25 Ibid., p. 6.
24 Ibid., p. 8.



impostos, consequentemente privando os trabalhadores erroneamente classificados em contratados

independentes de seus direitos e garantias trabalhistas27.

Os motoristas eram normalmente contratados por um período indefinido de tempo, mas a

Dynamex poderia encerrar seu acordo com qualquer motorista sem justa causa, notificando-o

previamente três dias antes do encerramento, bem como controlava também o número e natureza

das entregas que oferecia a seus motoristas sob demanda28. Fato este que reforça a existência e

aplicação efetiva de controle diretivo. A título exemplificativo, no Brasil, para o trabalhador

intermitente (aquele que possui subordinação, porém não eventualidade) é exigida a comunicação

do empregador sobre a prestação de serviço com três dias corridos de antecedência, conforme

aduz o artigo 452-A da CLT, constituindo também requisitos do contrato de trabalho do

intermitente: contrato por escrito, com valor da hora-trabalho não menor que outros que trabalhem

na mesma função e não menor que o salário mínimo.

Os trabalhadores da Dynamex podiam definir os seus horários, desde que comunicassem

previamente à empresa, porém não lhes era informado a quantidade de entregas exatas que teriam

de fazer, comprometendo de maneira incerta sua jornada. Na legislação trabalhista brasileira, uma

vez recebida a convocação, o empregado intermitente possui o prazo de um dia útil para responder

ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa (CLT, art. 452-A, § 2º). Também deveriam os

trabalhadores custear uniformes com os símbolos que os identificassem enquanto trabalhadores da

Dynamex29. No Brasil, a prática é vedada, conforme entendimento do Tribunal Superior do

Trabalho no Precedente Normativo nº 115, o qual aduz: “Determina-se o fornecimento gratuito de

uniformes, desde que exigido seu uso pelo empregador”.

A jornada de trabalho digna e não exploratória é fundamental, básica, primordial aos

trabalhadores, assumindo diretamente conexão com a sua vivência social e na expressão de sua

dignidade, não à toa a redução de jornada representa uma luta de trabalhadores desde a Revolução

Industrial do século XVIII em contraposição ao trabalho exploratório, conforme destaca Antunes:

“A redução da jornada diária (ou do tempo semanal) de
trabalho tem sido uma das mais importantes reivindicações do
mundo do trabalho, uma vez que se constitui num mecanismo
de contraposição à extração do sobretrabalho, realizado pelo
capital, desde sua gênese com a Revolução Industrial e
contemporaneamente com a acumulação flexível da era do
toyotismo e da máquina informacional. Desde o advento do
capitalismo, a redução da jornada de trabalho mostra-se

29 Ibid., p. 8.
28 Ibid., p. 8.

27EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 6.



central na ação dos trabalhadores, condição preliminar
para uma vida emancipada. [...] Como escreveu Grazia
Paoletti, na apresentação do dossier acima referido: A questão
do tempo implica uma possibilidade de domínio sobre a
vida dos indivíduos e sobre a organização social, do tempo
de trabalho e da produção capitalista ao tempo da vida
urbana. [...] implica um conflito sobre o uso do tempo, tanto
no sentido quantitativo, quanto qualitativo, bem como das
diversas prioridades na concepção da organização social: é, no
fundo, uma batalha de civilização”. Grifos nossos. RICARDO,
A. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. São Paulo. Cortez,
2015. p. 131.

Notadamente, é relevante no caso Dynamex a análise de regramentos de nível federal

estadunidenses, como a Lei de Normas do Trabalho Justo de 1938 (Fair Labor Standards Act of

1938 - FLSA) e também, consoante à common law, a jurisprudência anterior que tratou de

questões similares e da mesma forma a legislação estadual californiana acerca da relação de

trabalho, presente especialmente no Código do Trabalho californiano (Labor Code).

A Lei de Normas do Trabalho Justo (FSLA) constitui norma de âmbito federal nos Estados

Unidos, que define o termo empregar (employ) como “submeter ou permitir trabalhar”,

significando que se um empregador requer ou permite que empregados trabalhem, presume-se que

são empregados e que o tempo despendido é de horas trabalhadas30. Enquanto que empregador e

empregado são definidos na lei como:

“‘Empregador’ inclui qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente no
interesse de um empregador em relação a um funcionário (...) ‘Empregado’
significa qualquer indivíduo empregado por um empregador”. Grifos e tradução
próprios. Em: EUA. Fair Labor Standards Act of 1938. Seção 203, (g). Disponível
em:https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/FairLaborStandAct.pdf
Acesso em: 02/04/2021.

Nota-se que a lei federal define de maneira mais imprecisa os conceitos expostos, não

explicitando os elementos que comporiam cada elemento da relação empregatícia como ocorre na

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - brasileira (quais sejam: onerosidade, subordinação,

não-eventualidade, pessoalidade). No julgamento do caso Dynamex, entendeu-se que a lei

trabalhista federal é propositadamente vaga, objetivando estender o seu conceito ao mais amplo

número de indivíduos a que possa se aplicar31. Assim como a corte suprema destaca que a

aplicação da norma no âmbito estadual da Califórnia deveria reconhecer que o poder de barganha

31EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 25.

30Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Disponível em: elaws - FLSA Hours Worked Advisor . Acesso
em 10/04/2021.

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/FairLaborStandAct.pdf
https://webapps.dol.gov/elaws/whd/flsa/hoursworked/sufferpermit.asp#:~:text=Suffer%20or%20permit%20to%20work%20means%20that%20if%20an%20employer,spent%20is%20probably%20hours%20worked.&text=All%20time%20is%20hours%20worked,for%20his%20or%20her%20employer


é diferente entre o empregador e empregado, o que remete ao conhecido e basilar princípio da

hipossuficiência do trabalhador frente ao empregador presente especialmente nas regulamentações

trabalhista e consumerista brasileiras32. A situação díspar entre empregado e empregador, diz o

julgado, poderia levar o trabalhador a aceitar condições de trabalho prejudiciais visando garantir a

sobrevivência de si e da própria família:

“A adoção do padrão excepcionalmente amplo de ‘submeter ou permitir’ para
trabalhar nas ordens salariais da Califórnia encontra sua justificativa nos propósitos
fundamentais e na necessidade do salário mínimo e na legislação por hora
máxima em que o padrão tem sido tradicionalmente incorporado. Estatutos de
salários e horas e ordens salariais foram adotados em reconhecimento ao fato de que
os trabalhadores individuais geralmente possuem menos poder de barganha do
que uma empresa de contratação e que a necessidade fundamental dos
trabalhadores de ganhar renda para a sobrevivência de suas famílias pode levá-los a
aceitar trabalho por salários abaixo do padrão ou condições de trabalho. O objetivo
básico da legislação sobre salários e horas de trabalho e ordens de pagamento é
garantir que esses trabalhadores recebam pelo menos os salários mínimos e as
condições de trabalho necessárias para que possam obter um padrão de vida de
subsistência e proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.” Grifos e
tradução nossas. EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West,
INC., v. The Superiour Court of Los Angeles County. 2018. p. 25.

No Brasil, o princípio da intangibilidade salarial é largamente encontrado na doutrina

brasileira, destacando que devido à natureza alimentar, de atendimento às necessidades essenciais

do ser humano, o salário deve ter preservado o seu valor e sua disponibilidade em benefício do

empregado33. Desta feita, a garantia do salário em contextos contrapostos (como exposto no

julgado, considerando a disparidade do poder de barganha na relação empregador-trabalhador, ou

seja, a hipossuficiência do trabalhador) implica à valorização da própria dignidade humana34.

Para aferir os desníveis de poder que determinam a vulnerabilidade do empregado quando

da barganha de sua força de trabalho, não se mede a quantidade de autonomia que este possui na

realização do labor, tendo em vista que, conforme destaca Ferreira: “a sua sujeição ao empregador

não decorre da maior ou menor autonomia na execução do trabalho, e sim do fato de que é o

empregador que detém os meios aptos à geração de riqueza. Para sobreviver, o trabalhador deverá

oferecer-se ao empregador nas condições que este determinar e executar o trabalho inserindo-se no

processo produtivo controlado por ele” (FERREIRA, 2012, p. 109).

34 Ibid. p. 246.
33 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 246.

32A título exemplificativo: o trabalhador brasileiro ao qual se aplicam os requisitos pode declarar-se
hipossuficiente e solicitar acesso sem custas à Justiça (CLT, art. 790, § 4º) e o consumidor pode, na análise do
caso concreto, ter o ônus da prova invertido, incumbindo ao fornecedor tal encargo (CDC, art. 6º, VIII).



1.1.1. Interpretação sobre o conceito de empregador em Martinez

No caso Martinez v. Combs, julgado em 2010, a Suprema Corte definiu entendimentos

relevantes: o primeiro consiste na definição tríplice do termo empregar (employ) para fins de

aplicação das Ordens de Pagamento, estabelecendo que o termo possui três definições alternativas,

significando: "(a) exercer controle sobre os salários, horas ou condições de trabalho, ou (b)

submeter ou permitir trabalho, ou (c) envolvimento, criando assim uma relação de emprego de

direito comum”35. Os intérpretes jurídicos do caso Dynamex destacam:

“[...] O tribunal observou pela primeira vez que, a partir de 1916, as ordens
salariais da IWC abrangiam, como empregadores, aquelas entidades que
"empregam, submetem ou permitem" que pessoas trabalhem para elas. [...] O
tribunal observou que a linguagem "submeter ou permitir", agora incorporada na
definição de "empregar" na ordem salarial em questão em Martinez [...] derivava de
estatutos que regulamentam e proíbem o trabalho infantil que estavam em uso
em todo o país em 1916 e que se baseavam em leis modelo de trabalho infantil
publicadas entre 1904 e 1912”. Grifos e tradução nossas. EUA. Suprema Corte da
Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 18.

Observa-se, portanto, que o termo “suffer or permit” (interpretado aqui como submeter ou

permitir) foi historicamente incorporado nas Ordens de Pagamento com base em legislações de

combate ao trabalho infantil e que, além deste termo, é definido pela Comissão de Bem-Estar

Industrial (reconhecida também pela sigla IWC, de Industrial Welfare Commission) que o termo

“empregador” inclui quem emprega ou exerce controle sobre pagamentos, horas, ou condições de

trabalho de qualquer pessoa36.

Em Dynamex, a empresa argumentou que as implicações da definição do termo “suffer or

permit” não se destinariam à classificação do trabalhador em empregado ou contratado

independente e sim à classificação de empresas que eram empregadores conjuntos de um mesmo

trabalhador, tendo em vista que no julgamento do caso Martinez, a corte declarou que as definição

presente nas Ordens de Pagamento teriam o propósito de abranger “múltiplas entidades que

controlam a relação de trabalho”37, exemplificando o caso de entidades que contratam o

trabalhador e o colocam sob supervisão de outras entidades que supervisionam o trabalho

executado:

37 Ibid. p. 18.

36EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 18.

35EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. apud. Martinez v. Combs. 2010.



“O tribunal, no entanto, fez três observações sobre esta expressão. (...) Em
segundo lugar, o tribunal explicou que, porque esta expressão, "formulada como
alternativa (ou seja, 'salários, horas ou condições de trabalho'), a linguagem da
definição de 'empregador' da Comissão de Bem-Estar Industrial (IWC) tem a
utilidade óbvia de alcançar situações em que múltiplas entidades controlam
diferentes aspectos da relação de trabalho, como quando uma entidade, que
contrata e paga trabalhadores, os coloca com outras entidades que
supervisionam o trabalho. (....) Em terceiro lugar, o tribunal observou que "a
definição de 'empregador' da Comissão de Bem-Estar Indutrial (IWC) pertence a um
conjunto de revisões destinadas a distinguir a lei salarial estadual de seu análogo
federal, o FLSA [Fair Labor Standards Act]”. Tradução e grifos nossos. EUA.
Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour
Court of Los Angeles County. 2018. p. 18.

O argumento da Dynamex foi refutado pela corte, indicando que no julgado de Martinez,

foi exposta a importância de não limitar o significado e escopo do termo emprego (employment),

afinal o seu próprio surgimento legislativo teve raízes históricas que objetivaram abranger o maior

número de trabalhadores que pudessem se beneficiar dos direitos e garantias conferidos pelas

Ordens de Pagamento da Comissão de Bem-Estar Industrial38. Restringir a aplicação do termo ao

exemplo utilizado no julgado seria restringir o conceito histórico com vocação expansionista da

jurisdição trabalhista.

O enfoque subjetivista do Direito Trabalho possui escopo mais abrangente ao não

limitar-se especificamente à categoria fundamental definida na relação de emprego, sendo este

enfoque alvo de críticas para Delgado, uma vez que o ramo jurídico especializado trabalhista não

se refere tecnicamente a uma categoria vaga e imprecisa, mas à categoria fundamental: “ [...] o

caráter expansionista desse ramo jurídico tem-no feito regular, mesmo que excepcionalmente,

relações jurídicas de trabalho que não envolvem exatamente o empregado — o que torna o

enfoque subjetivista inábil a apreender todas as relações regidas pelo ramo jurídico em análise.”.

(DELGADO, 2019, p. 48).

Embora teça esta crítica, que é entendível em conformidade à necessidade de delimitar

tecnicamente o escopo de aplicação das normas, Delgado reconhece a importância do enfoque

subjetivo considerando o caráter expansionista do Direito do Trabalho: “De fato, ao destacar a

figura obreira, tem a virtude de enfatizar o caráter teleológico do Direito do Trabalho, sua

qualidade de ramo jurídico dirigido a garantir um aperfeiçoamento constante nas condições de

pactuação da força de trabalho na sociedade contemporânea” (DELGADO, 2019, p. 48).

O enfoque subjetivo é de grande importância consonante ao caráter expansivo próprio do

Direito do Trabalhista, pois incentiva a renovação de entendimentos acerca dos trabalhadores que

38Ibid. p. 19.



requerem também o reconhecimento de garantias e direitos e sua efetivação, embora não façam

parte de uma categoria que preencha legalmente determinados requisitos. O enfoque subjetivo

permite, inclusive, a adaptação interpretativa jurídico-legislativa das relações de trabalho, que

passam por mutações tão diversificadas e céleres.

1.2.2. A relevância do controle exercido pelo empregador em Borello

Já no entendimento do caso Borello, intitulado Borello Sons Inc. vs. Industrial Welfare

Commission, julgado em 1989, a corte estabelece que o controle exercido pelo empregador é

essencial na diferenciação do trabalhador enquanto empregado ou contratado independente,

juntamente com fatores subjacentes39. No caso concreto do julgado de Borello, trabalhadores

rurais contratados por um agricultor para a colheita de pepinos, sob um acordo escrito,

demandaram o reconhecimento do vínculo de emprego, porém o cultivador alegou que os

trabalhadores “(1) eram livres para gerenciar seu próprio trabalho (o produtor não supervisionou a

colheita, mas compensou os trabalhadores com base na quantidade de pepinos que colheram), (2)

dividiram o lucro ou perda da colheita, e (3) concordaram por escrito que eles não eram

funcionários” (EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The

Superiour Court of Los Angeles County. 2018. p. 10). A corte negou este entendimento e

estabeleceu um importante paradigma:

“O agricultor controla as operações agrícolas em suas instalações, desde o
plantio até a venda da safra. Ele simplesmente opta por realizar uma etapa
integrada na produção de uma dessas safras por meio de incentivos aos
trabalhadores ao invés de supervisão direta. (...) Além disso, tanto quanto o registro
divulga, o trabalho dos colhedores, embora sazonal por natureza, segue a linha
normal de um funcionário. Em nenhum sentido prático são os empreendedores
'share farmers', operando de forma independente negócios por conta própria;
eles e suas famílias são membros óbvios da ampla classe para a qual a proteção
trabalhista de compensação deve ser aplicada.”. Grifos nossos. EUA. Suprema
Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los
Angeles County. 2018. p. 14.

Deste modo, no julgado de Borello, destaca-se o papel do controle em seus diferentes

níveis exercido pelo empregador e a sua relevância na diferenciação entre empregados e

contratados independentes - que, conforme enfatizado, ia do controle do plantio e todos os

processos intermediários até a venda efetiva do produto. O principal fator do teste seria então “se a

39EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. apud. S. G. Borello & Sons, Inc. v. Department of Industrial Relations. 1989.



pessoa a quem os serviços são prestados tem o direito de controlar a maneira e meios de alcançar o

resultado desejado” (EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The

Superiour Court of Los Angeles County. 2018. p. 10), devendo ser considerado conjuntamente

com a análise de outros fatores secundários:

“(1) direito de exoneração à vontade, sem justa causa; (2) se quem está executando
os serviços está envolvido em uma ocupação ou negócio distinto; (3) o tipo de
ocupação, com referência a se na localidade o trabalho é geralmente feito sob a
direção do diretor ou por um especialista sem supervisão; (4) a habilidade exigida na
ocupação específica; (5) se o diretor ou o trabalhador fornece os instrumentos,
ferramentas e o local de trabalho para a pessoa que faz o trabalho; (6) o período de
tempo durante o qual os serviços devem ser executados; (7) forma de pagamento,
seja por tempo ou por trabalho; (8) se o trabalho faz ou não parte dos negócios
regulares do diretor; e (9) se as partes acreditam ou não que estão criando a relação
empregador-empregado.”. Tradução nossa. EUA. Suprema Corte da Califórnia.
Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles County.
2018. p. 10.

Assim sendo, as similaridades do Teste ABC da Dynamex com o Borello residem na

pressuposição de que o trabalhador é empregado e que o tomador de serviços é quem possui o

ônus de provar que o trabalhador seria um contratado independente. O Teste ABC constitui uma

maneira mais simplificada de determinar a relação de trabalho e, ao contrário do teste de Borello

com enfoque sobre o controle exercido pelo empregador, qualquer parte isolada dos critérios, se

não satisfeita pelo empregador, determina a existência da relação de emprego, já em Borello, a não

satisfação dos fatores isolados não determinam se o trabalhador é um contratado independente ou

não. Na prática, conforme consta na decisão do Dynamex, a aplicação do Borello é usualmente

judicializada, se transformando em um processo mais demorado que pode acarretar em prejuízo ao

trabalhador40.

Conforme destaca Amauri Mascaro, o poder de direção do empregador expressa-se de

forma tríplice: poder de organização, poder de controle e poder disciplinar sobre o empregado:

“O poder de organização da atividade do empregado, combinando em função dos
demais fatores da produção, tendo em vista os fins objetivados pela empresa,
pertence ao empregador, uma vez que é da própria natureza da empresa a
coordenação desses fatores. [...] Poder disciplinar é o direito do empregador de
exercer a sua autoridade sobre o trabalho de outro, de dirigir a sua atividade, de dar
-lhe ordens de serviço e de impor sanções disciplinares. [...] O poder de controle dá
ao empregador o direito de fiscalizar o trabalho do empregado. A atividade
deste, sendo subordinada e mediante direção do empregador, não é exercida de
modo que o empregado pretende, mas daquele que é imposto pelo
empregador”. Grifos nossos. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito
do Trabalho. São Paulo, Saraiva, 2011. p. 523-525.

40EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 26.



Deste modo, o controle representa essencialmente o poder do empregador em definir as

condições de prestação do trabalho (limitado, por certo, às condições de dignidade humana no

trabalho), de modo que, no caso concreto de Borello, entendeu a Suprema Corte da Califórnia que

estariam presentes todos os requisitos de controle por parte do empregador desde o cultivo até a

venda dos pepinos. O controle cada vez mais “invisível aos olhos” proporcionado pelas

plataformas tecnológicas representa um desafio para a jurisdição justrabalhista nas próximas

décadas, uma vez que mudadas as condições de trabalho tradicionais, o elemento do controle tem

sido comumente utilizado como argumento para negar a aplicação de direitos trabalhistas no

sentido de que inexistiria um manejo direto de horários, jornada e condições de trabalho pelos

tomadores de serviços. O resultado destes movimentos que não reconhecem os direitos dos

trabalhadores frequentemente é o impacto na saúde física, mental e cognitiva do trabalhador,

destaca Rosso: “por um lado, a secular tendência de redução da jornada de trabalho perde força.

Por outro, as condições de trabalho agravam sua intensidade e os requerimentos impostos aos

trabalhadores/as, em meio a uma plêiade de outras tantas exigências paralelas” (ROSSO, 2006, p.

33).

Comparativamente à legislação brasileira, a lei estadunidense não apresenta de maneira

mais taxativa os elementos que compõem a relação de emprego como na regulamentação celetista

do Brasil, que aduz: “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (CLT, art. 3º, caput).

Ademais, diferenciam-se quanto ao ônus da prova: enquanto a legislação brasileira estabelece que

este possui caráter dúplice de aplicação, podendo ser imposto ao reclamante ou reclamado (e

relativizado conforme interpretação das condições do caso concreto), o Código de Trabalho

californiano (por conta da modificação imposta pela Assembly Bill 5) estabelece que o ônus da

prova para comprovar a caracterização de relação empregatícia é do tomador serviços (que deve

satisfazer os requisitos do Teste ABC integralmente). A lei brasileira aduz, ainda, que ao

reclamante cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto que à reclamada incumbe

a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do reclamante, havendo a

possibilidade de o intérprete, verificando as condições fáticas, atribuir diversamente o ônus da

prova (CLT, art. 818, I, II e § 1º).

A Suprema Corte Californiana entendeu que a maneira mais adequada para a classificar o

trabalhador é a utilização do Teste ABC, o qual verifica três requisitos a serem comprovados pelo

tomador de serviços para definir o trabalhador enquanto contratado independente (sendo



presumido que se trata de um empregado). Os requisitos do teste apresentam em seu conteúdo

material e fático questões como subordinação, nível de controle sobre a atividade exercida,

disparidade do poder de barganha entre empregado e empregador, entre outros referenciais

axiológicos implícitos ao texto.

Por se tratar de um caso de grande relevância da Suprema Corte da Califórnia e por obter

impactos significativos nas relações de trabalho, logo no ano seguinte a deputada do Partido

Democrata Lorena Gonzalez propôs projeto de lei objetivando que o entendimento jurisprudencial

fosse fixado em lei. Assim, após os devidos debates públicos e formalidades do processo

legislativo, foi aprovada a Assembly Bill 5 pela Assembleia do Estado da Califórnia.

Sancionada pelo governador Gavin Newson em setembro de 2019, a lei impactou a forma

como os prestadores e tomadores de serviços lidam com as relações de trabalho no Estado, uma

vez que torna cogente por lei a aplicação do Teste ABC, que estabelece requisitos e

direcionamentos que visam a diferenciação correta dos trabalhadores em categorias distintas:

empregados (employees) ou contratados independentes (independent contractors). O nome

didático do teste refere-se às três partes contidas no mesmo, cada uma representada por uma letra,

sendo ônus do tomador de serviços que comprove cumulativamente o atendimento dos três

requisitos para definir do trabalhador como contratado independente, sem vínculo empregatício

com a empresa.

A AB5 modificou o Código de Trabalho (Labor Code) californiano, que estabelece

atualmente a seguinte definição para aplicação do Teste ABC:

“Para os fins deste código e do Código de Seguro Desemprego, e para os fins de
ordens de pagamento da Comissão de Bem-Estar Industrial, uma pessoa que
fornece trabalho ou serviços em troca de remuneração deve ser considerada um
empregado, em vez de um contratado independente, a menos que o entidade
contratante demonstra que todas as seguintes condições foram satisfeitas: (A) A
pessoa está livre do controle e direção da entidade contratante em relação à execução
da obra, tanto no âmbito do contrato de execução da obra como de fato. (B) A
pessoa executa trabalho que está fora do curso normal dos negócios da entidade
contratante. (C) A pessoa está habitualmente envolvida em um comércio, ocupação
ou negócio independente estabelecido da mesma natureza que aquele envolvido no
trabalho executado.”. Tradução e grifos nossos. Estado da Califórnia (EUA). Labor
Code. Divisão 1. Sessões 50-176.

Capítulo 2

Critério “A”

Na parte “A” do teste, define-se que e entidade contratante deve comprovar que “a pessoa

fica livre do controle e direção da entidade contratante quanto à execução da obra, tanto no âmbito



do contrato de execução da obra como de fato”41. Determina, portanto, critérios que remetem

analogamente a interpretações sobre a subordinação jurídica presente na legislação trabalhista

brasileira, sendo que tal elemento se determina como condição para caracterizar a relação de

emprego no ordenamento pátrio. Ademais, a parte “A” do Teste ABC traz assertiva sobre a

execução da obra tanto do ponto de vista contratual quanto fático, relacionando a execução do

labor às condições da realidade fática, concreta e efetiva de realização do trabalho. Tal perspectiva

remete ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, presente também na seara

justrabalhista brasileira.

2.1. Princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma e Subordinação Jurídica na

relação de emprego

O princípio da primazia da realidade sobre a forma, ou contrato realidade, consiste

essencialmente em imprimir maior relevância, para fins jurídicos, à verificação das condições

factuais nas relações de trabalho conjuntamente às vontades volitivas (o processo cognitivo

individual) desde que não constituam a essência do ato42. É, de maneira simples, reconhecer a

realidade prática e cotidiana vivenciada nas relações de trabalho como mais importantes do que as

formalidades que implicam a sua existência e execução. Aplicado à realidade normativa da

Assembly Bill 5, expressa a possibilidade de invalidar a classificação de contratante independente

caso a tomadora de serviços reconheça erroneamente o trabalhador como tal por instrumentos

formais de contratação, quando na prática trata-se de um empregado. Pode-se afirmar, assim, que

o entendimento do caso Dynamex utilizou-se das bases axiológicas do princípio do contrato

realidade para a construção normativa deste critério.

A subordinação jurídica está diretamente relacionada ao poder de direção do empregador

no contexto da relação de emprego, constituindo um requisito fático-jurídico e significando,

assim, o compromisso do prestador de serviços em acolher as diretivas do tomador quanto à

realização e prestação de seu labor43. Constitui, no Brasil, um requisito jurídico em virtude de ser

positivado em lei (CLT, artigo 3º) e fático por levar em conta a realidade material na qual o

trabalhador se insere, o que extrapola, assim como no requisito da AB5, a mera relação contratual

formal de execução de determinada obra.

43Ibid. p. 349
42DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 254

41Assembleia do Estado da Califórnia (EUA). Assembly Bill 5. Seção 2, 2750.3. 2019. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5. Acesso em: 08/03/2021.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5


Em sua conceituação tradicional, a subordinação traz referencial essencialmente subjetivo,

uma vez que se consuma em caráter subjetivo (pessoal) na relação trabalhador-empregador44.

Porém, o requisito fático-jurídico da subordinação manifesta-se também em sua dimensão objetiva

que, em suma, descarta a ideia de que o trabalhador é subordinado somente quando obedece

ordens diretas do empregador ou tem seus horários controlados: se o trabalho é parte do ser

humano enquanto ser social e ocupa posição central na sua própria vivência em sociedade, a

subordinação se caracterizaria pela integração do trabalhador na estrutura do empregador, com

alinhamento aos objetivos do empreendimento, como entende Vilhena45, jurista que cunhou o

entendimento, afirmando que a acepção em sentido diverso importaria em “coisificar” o

trabalhador, situação frontalmente contrária com a dignidade humana que é inerente à condição de

cada indivíduo.

Para além da classificação tradicional e objetiva referidas acerca do elemento da

subordinação, que não são excludentes entre si mas, ao contrário, se complementam e se

harmonizam46, a tese da subordinação estrutural encontra conveniente aplicação no contexto do

trabalho prestado pelos contratantes independentes referidos na AB5. Tendo em vista o modelo

diferenciado e de caráter “disruptivo” de organização do trabalho adotado por empresas como a

Dynamex em relação à hierarquia empresarial, bem como a característica de flexibilização das

condições de trabalho, o trabalhador enfrenta duas questões distintas: encontra obstáculos em se

ver reconhecido como parte da própria estrutura empresarial e experimenta uma distorção na

noção temporal em seu labor.

A primeira consiste em não se ver como parte da organização estrutural da empresa. Se

tradicionalmente as empresas possuem uma sede física, com inúmeros departamentos, gerências e

conselhos em sua estrutura, o trabalhador que é contratado por meio de uma plataforma digital,

por exemplo, é parte de uma estrutura “invisível aos olhos”. Tudo o que ele enxerga é a interface

digital na tela de seu dispositivo eletrônico, construída e programada para realizar o seu cadastro

em determinada empresa, verificar os requisitos básicos para exercer as suas atividades laborais e,

quando o trabalhador começar de fato a trabalhar, avaliar reciprocamente os usuários do serviço

em um sistema de notas de classificação como usualmente ocorre em diversas plataformas47. A

47Nas palavras de Srniceck, com relação ao modelo de negócios das plataformas: “Em vez de ter que construir
um mercado desde o início, uma plataforma fornece a infraestrutura básica para mediar entre grupos diferentes.
Esta é a chave de sua vantagem sobre os negócios tradicionais modelos quando se trata de dados, uma vez que
uma plataforma se posiciona (1) entre usuários, e (2) como a base sobre a qual suas atividades ocorrem, que,
portanto, dá acesso privilegiado para gravá-los.”. (SRNICEK, Nick. 2016. p. 30).

46DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 354

45VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: Ltr,
2005, p. 465.

44Ibid. p. 354.



própria classificação do desempenho em suas atividades laborativas não é realizada por um

departamento de gestão de pessoas, comum em empresas, mas sim através dos próprios usuários

dos serviços prestados pelas plataformas.

Por conta destes elementos em especial, o trabalhador não se vê como parte da estrutura

organizacional da empresa em si, mas sim como uma parte muito diminuta e de fácil substituição,

já que muitos dos aplicativos tem atuação sob demanda (on demand), assim como ocorria na

Dynamex, empresa que realizava entregas no mesmo dia na Califórnia e em outros Estados dos

EUA. Consequentemente, sem garantia de vínculo empregatício que assegure direitos trabalhistas

como descanso e salário mínimo, os trabalhadores se viam rechaçados de possuir um trabalho

digno, como no caso do julgado Dynamex, no qual possuíam obrigações como comprar uniformes

da empresa, possuir carro próprio e cobrir gastos de combustível. Sob este prisma, os

trabalhadores do julgado não se viam plenamente enquanto parte estrutural e organizacional da

empresa para a qual trabalhavam, mas por outro ângulo, se viam incubidos de uma séries de

obrigações que comprometiam a sua renda, sustento e condições laborais somando-se ao fato

fragilizante de não terem uma relação de emprego reconhecida.

A segunda característica enfrentada pelo trabalhador gira em torno da flexibilização de

jornada, ligada à noção de tempo despendido no trabalho. Já que o contratado independente muitas

vezes não se encontra em um escritório ou inserido em qualquer estrutura física que o permita

fazer uma clara diferenciação entre a sua casa e o ambiente laboral - ou entre o seu carro particular

e seu instrumento de trabalho, como ocorria na Dynamex - a sua noção do tempo se altera. Para os

motoristas da Dynamex, os horários de trabalho efetivo, os horários de descanso e o tempo para as

refeições e higiene pessoal representavam um desarranjo em sua rotina laborativa. Tratava-se de

um trabalho por demanda com regras que os prejudicava - uma vez que na prática a

disponibilidade para o trabalho deveria ser maior, sendo os motoristas responsáveis por qualquer

perda incorrida pela Dynamex caso não comuniquem de maneira antecipada se farão ou não as

entregas sob demanda48-, onde os trabalhadores que se encontravam em situação econômica mais

vulnerável tenderiam a exercer cargas horárias mais altas e a sua noção de tempo dedicado ao

labor não seria separada satisfatoriamente de outras atividades de sua vida, o que pode gerar

consequências em sua saúde mental e física.

Especialmente por estas razões, o elemento da subordinação jurídica em sua acepção

estrutural torna-se um instrumento axiológico e normativo na persecução de uma classificação

mais correta e abrangente no que se refere à situação real e fática do trabalhador. A subordinação

48EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 8.



estrutural refere-se à inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, acolhendo de

maneira estrutural a sua dinâmica de organização e funcionamento, independentemente de que

receba ordens diretas (como na subordinação tradicional) ou que esteja em harmonia com os

objetivos da empresa (como na subordinação objetiva), o fundamental é a sua vinculação à

dinâmica operativa do tomador de serviços49.

A tese da subordinação estrutural50, tendo em vista o caráter expansionista e agregador em

consonância ao ramo justrabalhista, foi vista na jurisprudência como uma forma mais

contemporânea e atualizada de se verificar o requisito da subordinação jurídica enquanto elemento

fático-jurídico da relação de emprego51. Ao longo da década passada - em um processo de

mudança e adaptação que ainda existe e se opera, uma vez que o Direito não é estanque -, as

forças políticas e sociais na sociedade brasileira, bem como a jurisprudência trabalhista e

constitucional alteraram entendimentos acerca do trabalho e seu modo de realização, bem como a

posição sobre a própria estrutura organizacional das empresas.

Um significativo exemplo de paradigma jurisprudencial brasileiro recente foi o

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, nos

quais os ministros decidiram em sua maioria pela constitucionalidade da terceirização de todas as

etapas produtivas da empresa, inclusive as atividades-fim. A decisão possui caráter vinculante, de

modo que seus efeitos se manifestam nas decisões de instâncias inferiores, como,

exemplificativamente, demonstra o julgado de 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª

Região, que em sede recursal, contrapõe o prevalecimento da subordinação jurídica na análise do

caso concreto por força dos novos entendimentos do Supremo Tribunal Federal.

“ [...] Por outro lado, a subordinação não restou comprovada. A prova constante
nos autos, oriunda de outras reclamatórias (prova emprestada), possibilita a
conclusão de que a reclamante foi contratada pela Liq Corp S/A, exerceu seu labor
nas dependências da mesma e não esteve subordinada ao tomador dos serviços.
Acrescente-se que quando o STF declarou a licitude das terceirizações de
atividade-fim, por corolário lógico, considerou válidas tais relações,
revelando-se ultrapassada a tese de subordinação estrutural, porquanto esta
decorria da inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, ainda que
não recebesse ordens diretas suas. Tal condição não mais autoriza o

51 Neste sentido, veja-se a ementa de julgamento de 2007 do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:
“SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL - SUBORDINAÇÃO ORDINÁRIA. O Direito do Trabalho
contemporâneo evoluiu o conceito da subordinação objetiva para o conceito de subordinação estrutural
como caracterizador do elemento previsto no art. 3o. da CLT. A subordinação estrutural é aquela que se
manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou
não suas ordens diretas, mas se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e
funcionamento. Vínculo que se reconhece”. Grifos nossos. (TRT da 3ª Região, 01352-2006-060-03-00-3 RO, 3ª
Turma, Relator Bolívar Viégas Peixoto, publicação em 25.08.2007).

50Id. Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. Revista LTr, São Paulo: LTr, v. 70, n. 06, junho de 2006, p.
667

49 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 353



reconhecimento do vínculo empregatício direto com a empresa tomadora, em
razão do que restou decido pelo STF. Ressalto que o posicionamento perfilhado
pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252 se amolda, perfeitamente, à situação
sob exame, o que é perceptível através de uma simples leitura das razões de decidir
dos julgados. (Grifos Nossos). BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (6ª
Região)”. EMBDECCV: 00011035720165060012. SUBORDINAÇÃO
ESTRUTURAL - SUBORDINAÇÃO ORDINÁRIA. 3ª Turma. Redator: Ruy
Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, Data de julgamento: 15/09/2020. Terceira
Turma. 2020.

Também em referência à decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, o relator

desembargador Sérgio Torres Teixeira, da mesma corte, destaca em Recurso Ordinário que o

caráter vinculante da decisão do STF impele o seu cumprimento sob pena de incorrer em violação

da própria ordem normativa cível brasileira52:

“Considerando que a decisão produz efeitos vinculantes, próprios do controle
concentrado de constitucionalidade, traduzindo-se em precedente de observância
obrigatória, [...] Não há, ademais, nos autos, elementos que possibilitem a
caracterização da relação de emprego diretamente com o tomador de serviços.
[...]” (Grifos nossos). BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (6ª Região)”.
EMBDECCV: 00011035720165060012. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL -
SUBORDINAÇÃO ORDINÁRIA. 3ª Turma. Redator: Ruy Salathiel de
Albuquerque e Mello Ventura, Data de julgamento: 15/09/2020. Terceira Turma.
2020. apud. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Processo: RO -
0000427-69.2017.5.06.0014, Relator: Sergio Torres Teixeira. Primeira Turma. 2019.

Em uma análise mais abrangente, o posicionamento da Corte Suprema brasileira é parte de

um processo social de mudanças profundas nas relações de trabalho e consequentemente no

entendimento do que representa a subordinação jurídica, seja ela em sua acepção tradicional,

objetiva ou estrutural. De acordo com o Ministro Barroso, acerca da constitucionalidade de

terceirização das atividades-fim da empresa, as restrições impostas pela Justiça do Trabalho à

terceirização colidem com os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança

jurídica, bem como também foi aduzido por demais membros do Plenário que intervenções

imotivadas não podem interferir na liberdade jurídica de contratar sem restrição53.

2.2. O princípio da liberdade em colisão ao da dignidade?

Os argumentos expostos pela Dynamex na decisão apontam axiologicamente ao princípio

valorativo da liberdade, seja de iniciativa, de concorrência ou de contratação, todos inseridos tanto

53Migalhas. STF julga constitucional terceirização de atividade-fim. 2018. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/quentes/286649/stf-julga-constitucional-terceirizacao-de-atividade-fim. Acesso
em: 18/03/2021.

52CPC, art. 927, inciso I e art. 489, § 4º, inciso VI.

https://www.migalhas.com.br/quentes/286649/stf-julga-constitucional-terceirizacao-de-atividade-fim


na ordem constitucional brasileira quanto na estadunidense. Na Primeira Emenda (Amendment I) à

Constituição dos Estados Unidos, estabelece-se valorativamente a liberdade enquanto ponto

central, conformando os seguintes ditames: “ao Congresso é vedado produzir leis - estabelecendo

uma religião oficial ou proibindo a prática de quaisquer religiões; limitar a liberdade de expressão

ou da imprensa; limitar o direito de livre associação pacífica, ou limitar o direito de fazer petições

ao Governo para a reparação de agravos” (EUA. First Amendment, 1791. Tradução nossa). Este

complexo de valores remetem aos chamados direitos de primeira geração, onde o Estado

incumbia-se precipuamente de garantir as liberdades individuais54.

Todo este arcabouço teórico, normativo e axiológico em referência à liberdade encontra

reflexos bastante próximos às bases da corrente política e econômica do Liberalismo e suas

vertentes. É imprescindível ressaltar que o termo Liberalismo não constitui uma corrente

homogênea de pensamento e pressupostos. Pelo contrário, possui uma diversidade de correntes

que o diferencia em pensadores e postulados diversos, de épocas diversas (a exemplo da vertente

neoliberal). Em primeira instância, como destaca Orlando Samões, o Liberalismo se traduz por

inclinação favorável à liberdade e, enquanto ideal político, assume uma enorme desconfiança do

poder ao mesmo tempo em que reconhece a sua força - a intuição básica e cerne da corrente de

pensamento é de que o poder tenderia a ser usado de forma arbitrária pelo seu detentor55.

Por conseguinte, sob esta lógica, os indivíduos que se enquadram na categoria jurídica dos

tomadores de serviços, em maior ou menor grau, entendem a relevância do poder regulamentador

da seara justrabalhista no desenvolvimento e controle de suas atividades, ao passo que também

veem uma ameaça à basilar liberdade de criação e direcionamento de seus negócios. Tal situação

leva estes indivíduos - especialmente enquanto pessoas naturais ou como representantes de

entidades e movimentos propriamente empresariais -, a buscar no campo político e social uma

forma de amenizar a tensão entre o poder regulamentador das normas justrabalhistas e o exercício

de sua liberdade.

Em solo pátrio, os exemplos de manifestação em espaço público do ideais descritos no

contexto de “defesa da liberdade" são inúmeros em nossa história recente, como ilustra-se quando

da aprovação da lei brasileira intitulada “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica” em

2019, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade

econômica e dispõe sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador (Lei 13.874,

55ROSAS, J.C.; FERREIRA, R (org.). Ideologias Políticas Contemporâneas. Coimbra. Grupo Almedina
(Portugal), 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724055657/. Acesso em:
21/03/2021.

54Nas palavras de Moraes: “A Primeira Geração é indicada pelo estabelecimento de um dever de omissão, de
forma que os direitos de liberdade são satisfeitos por uma abstenção, em atenção à esfera de ação pessoal
própria, inibidora da atuação do Estado Liberal.”. (MORAES, Guilherme. 2020).

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724055657/


art. 1º). Em consonância e a título de exemplo, nos Estados Unidos, em 2018, o então presidente

Donald Trump anunciou novas medidas tributárias no Fórum Econômico de Davos, na Suíça.

Foram comunicados cortes em impostos, que primariamente beneficiam empresários e

corporações na contramão da incrementação dos salários das pessoas de renda mais baixa56.

Parece, portanto, que no debate público recente, pelo prisma axiológico valorativo que

sustenta a liberdade enquanto valor central, a regulamentação justrabalhista se apresentaria como

um óbice à realização plena da liberdade, um obstáculo à noção de progresso econômico, não se

encaixando nas contemporâneas formas de organização do sistema capitalista e do trabalho, que

seriam flexíveis e descentralizadas. Por outro prisma, verifica-se que a noção de trabalho com

dignidade foi construída historicamente visando garantir mínimas condições existenciais ao

indivíduo, promovendo a sua autonomia57. Este, que encontra no trabalho a sua forma de inserção

na sociedade, não pode depender exclusivamente da vontade dos tomadores de serviço em

conceder ou não direitos que são mandatórios a qualquer trabalho, que visa precipuamente

estabelecer a dignidade do indivíduo que vive em sociedade.

Neste contexto, observa-se a disputa no espaço público travada especialmente entre

tomadores e prestadores de trabalho para fazer valer entendimentos por meio de leis com força

cogente - se verifica duplamente a atuação do Estado visando corrigir distorções por um lado e por

outras vezes elevando o princípio da liberdade a um patamar de maior importância possibilitando

a implementação de restrições legais de direitos aos trabalhadores. O exemplo cristalino desta

situação é justamente a lei Assembly Bill 5 ora em análise, a qual representa verdadeiro

instrumento para imposição de limites ao tomador de serviços, para que não dê cabo a ações

arbitrárias guiado única e exclusivamente pelo ideal de redução de custos e aumento de

competitividade em detrimento de promover condições dignas, seja ao contratado independente ou

ao empregado.

Capítulo 3

Critério “B”

Em sua parte “B”, o teste define outro requisito para a comprovação de que o trabalhador é

um contratado independente: “O trabalhador executa trabalho que está fora do curso normal dos

57Nas palavras de Martinez: “Desde os primeiros momentos de formação do Estado liberal, o trabalho livre
aflorou como a principal razão para a efetiva caracterização da dignidade humana. Afinal, se a "autonomia" é a
expressão e o fundamento da "dignidade", não se poderia entender digno aquele que não tivesse a plena
liberdade de decidir se deseja ou não oferecer a sua força laboral”. (MARTINEZ, 2020).

56FOLHA DE S. PAULO. A Reforma Tributária de Trump já atrai a atenção dos empresários. 2018.
Disponível:https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1953900-reforma-tributaria-de-trump-ja-atrai-a-ate
ncao-dos-empresarios.shtml. Acesso em 02/04/2021.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1953900-reforma-tributaria-de-trump-ja-atrai-a-atencao-dos-empresarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1953900-reforma-tributaria-de-trump-ja-atrai-a-atencao-dos-empresarios.shtml


negócios da entidade contratante”58. Na decisão do caso Dynamex, são ilustrados dois exemplos de

prestação laboral para exemplificar a aplicação do critério. No primeiro, é explanada a situação

hipotética na qual encanadores e eletricistas são contratados por uma loja de varejo para realizar

reparo de vazamentos ou instalação de circuitos elétricos - exercem, neste caso, atividade

eventual e que não se encontra no curso normal de negócios da empresa; já no segundo exemplo, a

situação hipotética de uma “costureira doméstica”59contratada por uma fábrica de costura para

fabricar roupas, com suprimento da própria fábrica e cujo produto de seu trabalho será vendido

pela empresa ou também um confeiteiro de bolos contratado regularmente por uma padaria para

fazer o design de bolos - ambos se enquadram na definição postulada pelo critério “B”, analisadas

as condições fáticas do caso (em harmonia com o critério “A”)60.

O primeiro exemplo remonta a definição de trabalhador eventual, sendo aquele que labora

em um tempo exíguo e que realiza serviço específico, o qual tendo fim, termina a sua obrigação61,

de modo que não seria preenchido o requisito da não-eventualidade imposto pela norma

trabalhista brasileira para caracterização da relação de emprego62.

O exemplo do encanador e eletricista ilustrados pela decisão da Justiça californiana se

encontram em harmonia com a chamada teoria dos fins do empreendimento (ou teoria dos fins da

empresa) acerca da eventualidade enquanto elemento caracterizador da relação de emprego. O

fundamento da teoria sustenta que o trabalhador é eventual quando chamado a realizar atividade

não inserida nos fins normais da empresa, sendo as atividades caracteristicamente e, por definição,

eventuais63, circunstanciais, efêmeras. A AB5 utiliza-se da mesma premissa no que se refere ao

trabalhador que presta serviços fora do curso normal da empresa, constituindo requisito de prova

que não seria um empregado mas sim um contratado independente. Portanto, o pressuposto da

teoria exposta em conformidade com o preceito do critério “B” aduzem que a eventualidade é

verificada em comparação aos fins usuais da empresa.

Entretanto, o segundo cenário ilustrado, da costureira e do confeiteiro, a depender do

caminho interpretativo escolhido pelo intérprete legal na análise do caso concreto, não fugiria da

classificação de trabalhador eventual. Veja-se a lei brasileira 8.212/91 (Seguridade Social), a qual

63 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 343

62“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário” (CLT, art. 3º, caput).

61 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 496.

60EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 28.

59O termo originalmente em inglês é “work-at-home seamstresses”. A tradução refere-se à costureira que realiza
o seu labor “em casa, domesticamente”, sendo esta a opção pela tradução referida.

58Assembleia do Estado da Califórnia (EUA). Assembly Bill 5. Seção 2, 2750.3. 2019. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5


traz em seu escopo a definição de trabalhador para fins previdenciários e aponta o caráter da

eventualidade na seguinte redação: “g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em

caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; h) a pessoa física que exerce,

por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não” (alíneas g

e h, inciso V, artigo 12). A costureira ou o padeiro do caso em comento podem se encaixar no

expresso pela alínea h, tendo em vista que atendem aos requisitos formais: pessoa física, atividade

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos (apesar de não ter sido dada a informação no

caso hipotético, presumidamente assumimos que possuem fins lucrativos o que, na realidade, não

importa na aplicação do requisito da lei).

É possível inferir que a diversidade de formulações teóricas acerca de como se caracteriza

a eventualidade pode levar a interpretações bastante distintas no caso concreto se consideradas de

maneira isolada, havendo ainda, conforme demonstra Delgado, a teoria da descontinuidade

(expressamente rejeitada pela CLT), a teoria do evento, a teoria dos fins do empreendimento e a

teoria da fixação jurídica64. Sob a ótica da teoria dos fins do empreendimento, o trabalho prestado

pelas costureiras e confeiteiros do exemplo poderia interpretativamente ser considerado enquanto

constituidor do vínculo de emprego e afastar a categorização de contratado independente, porém, a

depender da análise de fatores como a descontinuidade da prestação do serviço, natureza do

trabalho prestado, duração, entre outros fatores, o intérprete poderia verificar que a costureira e o

confeiteiro não são empregados se consideradas outras teorias como a da descontinuidade

(analisadas as condições fáticas), que poderia, a julgamento do intérprete legal, caracterizar a

não-permanência na organização de maneira definitiva e portanto o reconhecimento devido

enquanto contratado independente. Delgado firma a seguinte definição para trabalho eventual,

repare que no critério “(e)” consta que devidos às peculiaridades que caracterizam o trabalho

eventual, este tende a não corresponder aos fins normais da empresa, sendo justamente este o

requisito a ser preenchido quando da verificação do critério “B”:

“pode-se formular a seguinte caracterização do trabalho de natureza eventual: a)
descontinuidade da prestação do trabalho, entendida como a não permanência em
uma organização com ânimo definitivo; b) não fixação jurídica a uma única fonte
de trabalho, com pluralidade variável de tomadores de serviços; c) curta duração
do trabalho prestado; d) natureza do trabalho tende a ser concernente a evento
certo, determinado e episódico no tocante à regular dinâmica do
empreendimento tomador dos serviços; e) em consequência, a natureza do
trabalho prestado tenderá a não corresponder, também, ao padrão dos fins
normais do empreendimento”. (Grifos nossos). DELGADO, Maurício Godinho.
Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 344.

64 Ibidem. p. 342.



Por meio do critério “B”, a lei positiva também o entendimento de que um trabalhador que

se encontra em condições iguais ou em demasiada similaridade de trabalho a outro trabalhador

classificado como empregado (employee) deve ser tratado de maneira equânime, especialmente

para fins de garantia e resguardo de seus direitos definidos pelas ordens de pagamentos (wage

orders) do Estado Californiano, que definem o salário mínimo vigente no Estado.

3.1. Direitos reconhecidos a empregados em iguais condições

Na construção jurisprudencial que embasou a criação do critério “B”, é possível identificar

analogamente a aplicação do princípio da igualdade presente no ordenamento constitucional

brasileiro. Verifica-se, também, desdobramentos acerca dos limites impostos ao contrato de

trabalho no que tange à irrenunciabilidade de direitos, uma vez que na situação hipotética em que

trabalhadores prestam seu labor em idênticas condições fáticas, o indivíduo ou grupo disposto a

abrir mão de suas garantias e direitos estaria “em vantagem” perante o empregador, pois do ponto

de vista financeiro geraria menos dispêndio e portanto seria mais vantajoso ao tomador de serviços

que reconhecesse o vínculo empregatício com quem se encontra disposto a abrir mão de

determinados direitos e garantias em comparação a outro indivíduo nas mesmas condições e que

não o faz. Tal situação importaria claramente em tratamento desigual e arbitrário. Conforme

destacado na decisão Dynamex:

“Tratar todos os trabalhadores cujos serviços são fornecidos dentro do curso
normal dos negócios da entidade contratante como funcionários é importante
para garantir que os trabalhadores que precisam e desejam as proteções
fundamentais oferecidas por a ordem salarial não percam essas proteções. Se as
ordens de pagamento para fins salariais não se aplicam aos trabalhadores que
fornecem serviços em uma função comparável aos funcionários, mas que estão
dispostos a renunciar às proteções da ordem salarial, outros trabalhadores que
prestam serviços semelhantes e que são protegidos pela lei podem ser atingidos
pela perda de padrão do trabalho e se encontrar deslocados frente aqueles que
recusam a cobertura”. Tradução e grifos nossos. EUA. Suprema Corte da
Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 28.

O trecho do julgado expõe fundamentação baseada no princípio da igualdade, o qual

prescreve que todos os cidadãos possuem tratamento isonômico face à lei, sendo vedado

tratamento arbitrário e injusto. O princípio não invalida, mas ao contrário, abrange também os

casos em que se expressa a máxima “tratar os desiguais na medida de sua desigualdade”, o que

encontra suporte na realidade fática dos indivíduos em sua condição humana diversa e, portanto,

merecedora de tratamento diferenciado a fim de se corrigir distorções prejudiciais que o apartam



de viver plenamente e com dignidade. Firmado como um dos direitos fundamentais mais basilares

na ordem constitucional brasileira, se desdobra em uma tríplice finalidade de limitação, destinada:

ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e ao particular65.

As relações dos particulares não devem ser orientadas, portanto, por condutas

arbitrariamente discriminatórias ou racistas, xenofóbicas, homofóbicas e qualquer outro

posicionamento que implique na coação do indivíduo e cerceamento de sua dignidade. Sob este

prisma, não atribuir o vínculo empregatício a trabalhadores que exercem o mesmo labor, inseridos

na mesma estrutura empresarial e com as mesmas obrigações implica em discriminação injusta e

portanto fere o princípio da igualdade. Para além disso, tal situação implica em grande retrocesso

social, tendo em vista que o mercado de trabalho, à luz do exemplo citado na fundamentação do

julgamento Dynamex, seria disciplinado pela lógica de que os trabalhadores mais dispostos a abrir

mão de seus direitos e garantias seriam justamente os mais “disputados” pelas tomadoras de

serviço.

Para além da incidência do princípio da igualdade, a decisão do Dynamex no critério “B”

cita de maneira clara a situação desfavorável na qual o trabalhador renuncia direitos e garantias

que possui para se tornar “mais atrativo” para as tomadoras de serviço. Insta ressaltar que a

pactuação acerca da prestação e contraprestação de labor encontra-se na esfera de incidência da

liberdade pactual dos particulares, que reciprocamente possuem autonomia para realizar negócios

jurídicos que impliquem na venda da força de trabalho por uma contraprestação econômica, o

salário, o qual representa a base para a vivência do indivíduo na sociedade e portanto implica na

usufruição de direitos sociais como por exemplo o direito ao lazer e ao transporte, positivados na

Constituição Federal Brasileira de 1988 (CRFB, art. 6º, caput).

3.2. A irrenunciabilidade da dignidade

Indaga-se até que ponto o trabalhador poderia renunciar seus direitos e garantias com

vistas a realizar determinado labor. Tendo em vista o caráter fundamental de certos direitos, o

questionamento recai acerca da possibilidade ou não de o trabalhador renunciá-los, já que, no

exemplo dos trabalhadores da Dynamex, as condições de trabalho a qual se submetiam interferiam

65O doutrinador Alexandre de Moraes realizou a sintetização do entendimento do Pleno do STF por ocasião do
julgamento do MI nº 58/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Em: MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. São Paulo, Grupo GEN, 2021. p. 66.



diretamente na sua percepção e na própria vivência de sua dignidade enquanto seres humanos.

Reconhecendo a não homogeneidade do conceito de dignidade humana e a sua complexidade,

Sarlet a define enquanto:

“qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para
uma vida saudável, além de propiciar e promover uma participação ativa e
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a
rede da vida”. Grifos nossos. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa
humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 3. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 158..

Conforme exposto, tendo a presunção de que a dignidade humana teria a qualidade de

intrínseca e distintiva a cada indivíduo singular, se refletindo em desdobramentos em sua vivência

e implicando-lhe na garantia de condições existenciais mínimas, logo conclui-se acerca da

indisponibilidade e irrenunciabilidade de direitos e garantias fundamentais, pois constituem

próprio pressuposto de existência do ser humano.

Conforme aponta Zanelli, “O desequilíbrio entre as exigências do trabalho e os princípios,

necessidades e expectativas pessoais abre caminho para o desgaste físico e emocional” (ZANELI,

2010, p. 21). Deste modo, a dignidade se conforma não só na realização do trabalho pelo

indivíduo, uma vez que este possui reflexo em diversas áreas de sua vida, com cargas mais altas

de trabalho sendo empregadas simultaneamente a dinâmicas empresariais desgastantes, os

trabalhadores são alijados de exercer plenamente sua cidadania, dispondo de direitos que lhes são

fundamentais e primordiais.

A indisponibilidade dos direitos é usualmente diferenciada pela doutrina brasileira em

renúncia e transação. A primeira constitui um ato unilateral das partes na relação de trabalho (que

faticamente pode ser um vínculo empregatício) a um direito do qual se é titular, sem uma

correspondente concessão da outra parte beneficiada da abdicação realizada66. Já a transação

constitui um ato bilateral, onde se acertam direitos e obrigações pelos acordantes através de

reciprocamente entrarem em acordo e realizarem concessões, envolvendo questões jurídicas ou

fáticas duvidosas67. A transação e o seu caráter “duvidoso” seriam as controvérsias, das quais não

se pode aferir de maneira acurada se houve o acordo, se houve o mútuo consentimento não eivado

de vícios entre as partes. O conceito de transação, desta feita, pode se aplicar ao caso dos

67 Ibid. p. 252.
66 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 252



trabalhadores da Dynamex, sendo a questão controversa e duvidosa referida solucionada

posteriormente em âmbito judicial, no qual a decisão reforça a necessidade de labor vinculada a

um trabalho digno. Assim sendo, pode-se inferir que não faz parte da dignidade humana de

realização do trabalho que se renuncie o pagamento de horas extras ou períodos de descanso, por

exemplo.

O ato do trabalhador dirigido à renúncia de um direito fundamental e sustentáculo de sua

dignidade seria, analogamente à regulamentação trabalhista brasileira, nulo de pleno direito, seja

por ato unilateral ou bilateral, tendo em vista se tratar de direito caracterizado pela sua

indisponibilidade absoluta, merecendo a tutela do interesse público por garantirem um patamar

civilizatório mínimo68, ao passo que a indisponibilidade relativa representa direito bilateral ou

individual simples e não tutelado diretamente pelo interesse público69. Os requisitos para

realização de renúncia e transação constituem os requisitos da legislação pátria cível, quais sejam:

capacidade do agente, livre manifestação da manifestação da vontade, objeto válido e forma

prescrita ou não proibida por lei (CC, art. 104).

A composição, que constitui um ato bilateral ou plurilateral pelo qual se acertam direitos e

obrigações entre as partes acordantes, tendo a peculiaridade de necessitar do respectivo

reconhecimento da titularidade dos direitos e obrigações das partes70, constitui uma situação não

presente no julgado Dynamex, no qual a empresa expressamente não reconhecia os direitos dos

prestadores de serviço enquanto empregados. Nos Estados Unidos, é bastante comum a presença

de tribunais de arbitragem para dirimir questões jurídicas, porém considerando a hipossuficiência

do trabalhador, não parece uma via adequada para dirimir os conflitos tendo em vista que a

mediação usualmente ocorre entre agentes econômicos de grande capacidade financeira,

considerados em plena condição de litigar em equilíbrio de forças71.

Capítulo 4

Critério “C”

71A mediação nos Estados é regida a nível federal especialmente pela lei The Federal Arbitration Act (USA), ou
FAA.

70Ibid. p. 253
69Ibid. p. 253
68DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo, LTr, 2019. p. 252



O critério “C” impõe que a entidade contratante deve provar, para caracterização do

trabalhador enquanto contratante independente, o seguinte requisito: “A pessoa costuma estar

envolvida em um comércio, ocupação ou negócio estabelecido de forma independente e da mesma

natureza que aquele envolvido no trabalho executado”72. Infere-se, no elemento descrito na norma

e no julgado do Dynamex, de modo comparativo, inferências à teoria da fixação jurídica presentes

na doutrina brasileira para caracterizar a subordinação. Ademais, também é possível questionar se

a norma fixou critério de exclusividade (o qual, na legislação brasileira, não constitui um critério

para caracterizar a relação de emprego, conforme requisitos normativos presentes na CLT em seu

artigo 3º).

Consoante ao que destaca Amauri Mascaro, a teoria da fixação jurídica enquanto

interpretação do elemento subordinação da relação de emprego consiste em definir enquanto

trabalhador eventual o que não se fixa a uma fonte de trabalho, enquanto empregado é o

trabalhador que se fixa a uma fonte de trabalho - a fixação seria, portanto, jurídica73- e análoga à

condição estabelecida no critério “C”. Esta teoria, entretanto, por definir como eventual o

trabalhador que se fixa a uma fonte de trabalho, possui críticas pelo fato de a exclusividade não

constituir critério definidor da relação de emprego, então é usualmente afastada pela

jurisprudência brasileira.

4.1. O “critério de exclusividade” na prestação do labor do contratante independente

Embora o requisito de exclusividade não constitua um elemento caracterizador da relação

de emprego em conformidade à legislação brasileira (CLT, art. 3º, caput), tal requisito se

demonstra relevante quando da análise de elementos fáticos comprobatórios para caracterização

do negócio jurídico entre empresas representado pelo chamado contrato de facção, por exemplo, a

seguir definido na jurisprudência justrabalhista brasileira. Tendo em vista a característica deste

contrato, a averiguação da existência de exclusividade poderia ensejar a caracterização de fraude,

conforme destacado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE FACÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA. O
contrato de facção consiste no negócio jurídico interempresarial, de natureza
fundamentalmente mercantil, em que uma das partes, após o recebimento da
matéria-prima, se obriga a confeccionar e fornecer os produtos acabados para
ulterior comercialização pela contratante.[...] Todavia, é possível a condenação

73NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, Saraiva, 2011. p. 809.

72Assembleia do Estado da Califórnia (EUA). Assembly Bill 5. Seção 2, 2750.3. 2019.



quando se evidenciar a descaracterização dessa modalidade contratual. A
exclusividade na prestação dos serviços para a empresa contratante pode ser
indício de fraude, assim como a interferência na forma de trabalho dos
empregados da contratada. No caso em apreço, o Tribunal Regional, soberano na
apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a atividade da
recorrente não se limitava à mera fiscalização da fabricação dos produtos
encomendados e que havia ingerência sobre as demais reclamadas, nas diretrizes
para implantação de plano de ação para correção de irregularidades com os padrões
de saúde e segurança, observância de normas de emprego do grupo Adidas, bem
como para adequações internas. Vale dizer, o quadro fático delineado no acórdão
regional reflete a existência de terceirização ilícita da atividade-fim da
reclamada (diante do desvirtuamento do contrato de facção), o que caracteriza
burla à legislação trabalhista, nos termos do artigo 9º da CLT. Tal constatação
permite, com fulcro no artigo 942 do Código Civil, a responsabilização solidária dos
co-autores. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” Grifos
nossos. TST. 7ª Turma. AIRR – 269-53.2013.5.03.0041, Relator: Min. Cláudio
Mascarenhas Brandão, DEJT 23.05.2014.

Conforme exposto no julgado, a exclusividade de fornecimento a uma empresa (que no

caso em comento exercia o controle através de diversos meios quanto à fiscalização e diretrizes a

serem cumpridas) é um forte indício de fraude. Insta ressaltar que o julgado foi proferido em 2014,

quando os novos entendimentos acerca da terceirização de atividades-fim não haviam sido

firmados no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a jurisprudência se voltava, como no julgado

acima, à consideração da exclusividade para caracterizar a desvirtuação da atividade-fim de uma

empresa.

O conceito de exclusividade, no âmbito do empregado individualmente considerado,

usualmente é definido de maneira formal através do termo “dedicação exclusiva” presente no

contrato de trabalho. No caso dos trabalhadores autônomos (que analogamente se assemelham aos

contratados independentes na lei AB5), a consideração do critério sofreu grandes alterações com a

Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), sendo introduzido o artigo 442-B na CLT, o qual expressa

de maneira categórica o afastamento da consideração tanto da exclusividade quanto da

continuidade dos serviços prestados pelo trabalhador autônomo para caracterizá-lo como

empregado: “A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou

sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º

desta Consolidação” (CLT, 442-B).

Comparativamente, considerado o critério “C” da AB5, a exclusividade de prestação de

serviços pelo trabalhador constituiria elemento de presunção da sua classificação como

empregado, tendo em vista que conforme decisão do caso Dynamex “o termo ‘contratado

independente’, quando aplicado a um trabalhador individual, normalmente tem sido entendido

como se referindo a um indivíduo que de forma independente tomou a decisão de abrir/adentrar

em um negócio para si mesmo” (EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West,



INC., v. The Superiour Court of Los Angeles County. 2018. p. 29). A corte explicita a acepção da

expressão “contratado independente” como significando a real e fática independência do

trabalhador, que autonomamente decide por si as suas atividades e riscos do seu negócio, bem

como aquele que não trabalha exclusivamente para uma empresa:

“[...] antes de 2004, a Dynamex classificou os motoristas que pegaram e entregaram
os pacotes e documentos de clientes Dynamex como funcionários em vez de
contratados independentes. Em 2004, a Dynamex adotou uma nova estrutura de
negócios sob a qual exigia que todos os seus motoristas deveriam entrar em um
acordo contratual que especificava o status do motorista como um contratado
independente. Aqui a classe de motoristas reconhecida pelo tribunal é limitada
a motoristas que, durante os períodos de tempo relevantes, realizaram serviços
de entrega apenas para Dynamex. A classe considerada no julgamento exclui
motoristas que realizavam serviços de entrega para outro serviço de entrega ou
para os clientes pessoais do próprio motorista; a classe também exclui
motoristas que tiveram funcionários próprios.”. Tradução e grifos nossos. EUA.
Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour
Court of Los Angeles County. 2018. p. 29.

Conforme os trechos em destaque, resta perceptível a relevância do critério de

exclusividade para a diferenciação de empregados e contratados independentes, tendo em vista

que a decisão exclui da aplicação os funcionários da Dynamex que prestaram serviços para outros

serviços de entrega, para clientes pessoais dos motoristas e também os que porventura tiveram

funcionários próprios.

A decisão de Dynamex apresenta ademais um exemplo pertencente a outra jurisdição que

não teria realizado o cumprimento do critério “C” no caso Boston Bicycle Couriers v. Deputy Dir.

Of the Div. of Empl. & Training (2002), julgado pela Suprema Corte de Massachusetts. No

referido caso, a entidade contratante não conseguiu comprovar o critério “C” do teste aplicado na

jurisdição daquele Estado (análogo ao decidido no caso Dynamex):

“entidade contratante, um serviço de coleta e entrega no mesmo dia, não conseguiu
estabelecer que o mensageiro de bicicleta estava envolvido em um negócio
estabelecido de forma independente sob a parte C do teste ABC, onde a entidade
não apresentou evidências de que o mensageiro “Se apresentou como um
empresário independente realizando serviços de correio para qualquer
comunidade de usuários em potencial” ou que “tinha sua própria clientela,
utilizava seus próprios cartões de visita ou faturas, anunciava seus serviços ou
mantinha um local separado de negócios e lista telefônica”. EUA. Suprema Corte
da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los
Angeles County. 2018. apud. p. 1. Boston Bicycle Couriers v. Deputy Dir. Of the
Div. of Empl. & Training. 2002.

Esclarece-se, ainda, que há flagrante ilegalidade no fato de a entidade contratante

unilateralmente atribuir ao trabalhador a classificação de contratado independente quando não o



seja e impelir que o mesmo assine contrato que o designe como tal74. O estabelecimento de

negócio jurídico unilateral impondo as condições referidas seria eivado de vício e, portanto, nulo

se interpretado à luz do artigo 9º da CLT brasileira. A AB5 incorpora o julgado do caso Dynamex

no sentido limitar que a empresas se blindem das proibições e responsabilidades definidas pelas

ordens salariais (wage orders) por indiferença, negligência, subterfúgio intencional, ou

classificação incorreta75, resultando destes atos o auferimento de ganhos econômicos indevidos.

Embora os Estados Unidos não possua uma justiça especializada nas relações de trabalho,

possui inegavelmente jurisdição trabalhista. Esta particularidade do país permite que possamos

assemelhar a situação do auferimento de ganhos econômicos indevidos citado na decisão do caso

Dynamex à norma cível brasileira da vedação ao enriquecimento ilícito. O instituto é utilizado na

legislação pátria determinando: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários [...] A

restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas

também se esta deixou de existir” (CC, art. 884 e 885). A restituição devido ao enriquecimento

ilícito é necessária inclusive em vista de causa que deixou de existir, uma vez que mesmo diante

destas condições, o que importa é a causa ter existido e ter dado efeito ao ato de enriquecer

ilegalmente. Comparativamente, os trabalhadores da Dynamex encontravam-se na situação de

imprevisibilidade sobre inclusive os ganhos que deixariam de auferir caso recusassem (mediante

prévio aviso), alguma entrega.

Se o trabalho de um indivíduo depende de um só empregador como condição do exercício

de sua profissão, a parte “C” também não seria cumprida. Por exemplo, um trabalhador que é

impelido a possuir uma licença municipal para trabalhar, só tendo valia enquanto estiver

empregado por uma empresa específica. Neste caso, por uma razão indubitável, o motorista do

exemplo necessariamente precisaria prestar os serviços específicos para os quais sua licença é

válida, de modo que tal situação constitui um empecilho fático que o categorize enquanto

empregado de uma outra empresa76.

A decisão do caso Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles

County representa um instrumento jurídico (e normativo, conjuntamente com a AB5), de enorme

valia para a compreensão da própria sociedade, seja ela estadunidense ou brasileira, afinal, por

76“A cidade de Calexico regula a indústria local de táxis (...) Para operar um serviço de táxi, uma pessoa ou
empresa deve obter um "certificado de conveniência e necessidade pública" da prefeitura, que considera a
demanda pública por serviço adicional de táxi e outros fatores.”. Em: EUA. Corte de Apelação da Califórnia.
Garcia v. Border Transportation Group. 2018. p. 3.

75Ibid.. p. 29.

74EUA. Suprema Corte da Califórnia. Dynamex Operations West, INC., v. The Superiour Court of Los Angeles
County. 2018. p. 29.



mais que as experiências sociais, econômicas e políticas ocorram de forma distinta entre os dois

países, um contexto é partilhado: o rearranjo das formas de trabalho. Merece atenção distinta o

rearranjo que toma forma na medida em que o trabalho é modificado pela implementação de

modelos de negócios que terceirizam irrestritamente o trabalho ou que o flexibilizam

demasiadamente.

Empresas que operam baseadas em uma lógica flexibilizante insurgiram-se prontamente

contrárias ao determinado pela AB5, a exemplo da plataforma Uber, que se posicionou afirmando

que a demanda de seus trabalhadores é por flexibilidade e que a empresa não tem o interesse de

classificá-los como empregados:

“Tony West, diretor jurídico do Uber, disse na quarta-feira que a empresa acredita
que um novo teste imposto pelo projeto, conhecido como AB-5, não a obrigaria a
classificar sua frota de motoristas no estado como empregados. [...] ‘Continuamos a
acreditar que os motoristas são devidamente classificados como independentes’,
disse West em um longo comunicado na quarta-feira. “E porque continuaremos a
responder ao que a grande maioria dos motoristas nos diz que mais deseja -
flexibilidade [...]”. Tradução e grifos nossos. Em: O’BRIEN, Sara Ashley. Uber
claims new California law still won't force it to classify drivers as employees.
11/09/2019. Disponível em:
https://edition.cnn.com/2019/09/11/tech/ab5-uber-lyft/index.html.

Empresas como a Uber caracterizam o que Srnicek denomina de “Plataformas Enxutas”, as

quais clamam para si que representam unicamente um meio pelo qual usuários, trabalhadores e

clientes podem se reunir77, já que aparentemente não possuem ativos (por exemplo carros, como

também se dava na Dynamex). Porém, nota-se que as companhias de plataforma detêm ativos de

extremo valor: coleta e análise de dados, a estrutura da plataforma, a propriedade do software78. O

autor verifica que as empresas conseguem ser “enxutas” (expressão comumente utilizada para

definir aquilo que elimina o que é desnecessário e supérfluo) dando cabo a um “modelo hiper

terceirizado”:

“As plataformas enxutas operam por meio de um modelo hiper terceirizado, em
que os trabalhadores são terceirizados, o capital fixo é terceirizado, os custos de
manutenção são terceirizados, e o treinamento é terceirizado. [...] A parte mais
notória dessas empresas é a terceirização de trabalhadores. Dentro da América, essas
plataformas entendem legalmente seus trabalhadores como ‘contratados
independentes' em vez de 'empregados '. Isso permite que as empresas economizem
cerca de 30 por cento dos custos trabalhistas, cortando benefícios, horas extras,
doença dias e outros custos. Significa também terceirizar custos de treinamento,
uma vez que o treinamento só é permitido para funcionários”. Tradução e grifos
nossos. SRNICEK, N. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2016. p. 43

78Ibid. p. 43.
77SRNICEK, N. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2016. p. 43

https://edition.cnn.com/2019/09/11/tech/ab5-uber-lyft/index.html


De acordo com o Banco Mundial, os trabalhadores que possuem uma rotina de trabalho

codificável são os que tendem a sofrer mais os efeitos da automação tecnológica do trabalho79,

consequentemente com maior possibilidade de serem substituídos em seus postos de trabalho. O

investimento em capital humano seria, portanto, essencial para garantir que os trabalhadores

estejam preparados para as mudanças provocadas pelo rearranjo do mercado de trabalho80.

Segundo a organização, as habilidades valorizadas serão a resolução de problemas complexos

(habilidade cognitiva avançada), habilidades sociais de trabalho em grupo e combinações de

habilidades adaptativas81.

Nota-se que a organização vê um cenário de agravamento das condições de trabalho,

aduzindo que as competências mais valorizadas são centradas nas habilidades humanas, aquelas

não codificáveis por um algoritmo ou executadas por uma máquina, mas sim aquelas que

demandam em essência a cognitividade humana. É compreensível a conjuntura desenhada, tendo

em vista especialmente a terceirização irrestrita de uma série de atividades (a “hiper

terceirização”, conforme declara Srnicek) somada à transferência de custos empresariais para os

trabalhadores (como a levada a cabo pela empresa Dynamex) resultam em situações nas quais o

trabalho não promove a dignidade dos trabalhadores que o executam dentro daquelas condições. A

cautela aqui deve ser cristalina: o desenvolvimento das habilidades humanas referidas é parte

indispensável do dever das entidades contratantes, nas quais há, de fato, a efetiva integração e

reconhecimento do obreiro enquanto ser social.

Ainda conforme o relatório, constituem três os eixos centrais apontados como merecedores

de atenção para países que desejam sofrer de forma mais branda possível os efeitos da

implementação de novas tecnologias e automação, quais sejam: investimento em capital humano,

fortalecimento de direitos sociais e ambiente fiscal favorável82.

“Investir em capital humano, especialmente na educação infantil, para desenvolver
habilidades cognitivas e sócio comportamentais de alto nível, além de habilidades
fundamentais. Melhorar a proteção social. Um mínimo social garantido sólido e
uma Previdência Social fortalecida [...]. Criação de espaço fiscal para
financiamento público do desenvolvimento do capital humano e proteção social.
Impostos sobre a propriedade nas grandes cidades, impostos especiais sobre o açúcar
ou tabaco, e os impostos sobre o carbono estão entre as maneiras de aumentar a
receita. Outra é eliminar as técnicas de evasão fiscal que muitas empresas usam
para aumentar seus lucros.” (Grifos nossos). World Bank. 2019. World

82Ibid. p. 3.
81Ibid. p. 3
80Ibid. p. 2.
79World Bank. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Washington, DC. 2019. p. 2.
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Por este prisma, o julgado de Dynamex sem dúvida constitui importante instrumento no

sentido de elevar o capital humano ao reconhecer a garantia de aplicação correta das Ordens de

Pagamentos, que preveem direitos como pagamento de horas-extras, condições de higiene,

descanso, acomodações, dentre outros provimentos que possibilitem que o trabalho seja exercido

com segurança, preservando a saúde física e mental do trabalhador.

4.2. Sanções

A proteção social contida no manto da legislação trabalhista aplicada na Califórnia

constitui sem dúvida um dos meios de garantir que trabalhadores não enfrentarão jornadas

insalubres e serão remunerados de maneira justa pelo seu trabalho, não lhes sendo incumbido o

ônus da prova fática sobre sua condição, já que são presumidamente empregados para fins de

pagamento conforme estabelecido nas Ordens Salariais.

Na situação de os trabalhadores californianos se sentirem discriminados ou retaliados de

alguma forma, possuem o direito de registrar uma queixa de discriminação ou retaliação perante o

Comissário do Trabalho (Labour Commissioner)83 do Estado, ou entrar com um processo no

tribunal contra o tomador de serviços. Exemplificativamente, se o tomador de serviços despede o

trabalhador por este demandar o reconhecimento de seu status de empregado ou dá curso a

retaliações porque sabe que o trabalhador está em vias de registrar uma reclamação perante o

Comissário do Trabalho, o obreiro pode informar à autoridade competente ou mesmo demandar o

Poder Judiciário.

Além das penalidades que podem ser aplicadas em virtude da violação de uma ordem de

pagamento (wage order), há também penalidades cíveis para classificação incorreta intencional

com multas entre US $ 5.000 e US $ 25.000 por violação84.

Analogamente, a legislação trabalhista brasileira prevê a anulação de pleno direito dos atos

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na

legislação (CLT, art. 9º). Assim como reafirma a liberdade de estipulação entre as partes

84Estado da Califórnia (EUA). Labor Code. Divisão 2, Cap. 1, Sessão 226.8. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB. Acesso em 02/03/21.

83Estado da Califórnia (EUA). Labor Code. Divisão 1, Cap. 4, 79-107. Disponível em:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB. Acesso em 02/03/21.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=LAB.


interessadas, desde que não afronte disposições protetivas ao trabalho, aos contratos coletivos que

lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes (CLT, Art. 444, caput). Prevê,

ademais, que a alteração das condições dos contratos individuais de trabalho devem ser

modificadas com o pré-requisito do mútuo consentimento, desde que não resultem prejuízos

diretos ou indiretos ao empregado. Todas as previsões expostas ensejam que o contrato que viola a

norma seja anulado, pois implica no desfazimento de um ato que é ilegal.

Ademais, ao estabelecer a norma Assembly Bill Five, o Estado da Califórnia favorece a

manutenção de um ambiente fiscal saudável, evitando que as empresas incorram em evasão fiscal

que não aufiram lucros indevidos decorrentes da classificação errônea dos trabalhadores.

A problemática envolvendo a regulamentação (ou a falta dela) das relações de trabalho,

conforme exposto, faz parte de um contexto maior de rearranjo das formas de trabalho no mundo

contemporâneo. O Dynamex e a AB5 representam instrumentos relevantes no empenho pela

conquista social do trabalho digno e, assim como o Direito, não são entendimentos estáticos e

imutáveis, devendo-se buscar constantemente o desenvolvimento econômico e tecnológico que

possibilite a preservação do emprego, da saúde e da segurança dos trabalhadores.



CONCLUSÃO

Conclui-se, assim, que apesar de claras diferenças nos regramentos jurídicos, normativos e

jurisprudenciais, Brasil e Estados Unidos possuem similaridades quando se trata da aplicação de

princípios e normas que orientam e regulamentam as suas relações de trabalho, como verificou-se

ao longo da análise do julgado Dynamex, sustentáculo jurídico da lei AB5, que traz em sua

orientação princípios há muito consolidados no regramento constitucional e justrabalhista

brasileiro, como o princípio da primazia da realidade sobre a forma, da vedação de discriminações

arbitrárias e injustas, da irrenunciabilidade de direitos fundamentais, bem como, analogamente,

define entendimentos que orientam sobre a verificação de elementos definidores da relação de

emprego que se encontram positivados no ordenamento jurídico brasileiro, como a subordinação e

a eventualidade.

Nota-se, também, que há diferenças, a exemplo de quando da aplicação do critério “C” do

Teste ABC, o qual é exposto na decisão jurisprudencial com situações fáticas que remetem ao

critério de exclusividade na prestação de serviços enquanto elemento caracterizador da relação de

emprego. Embora possa ser considerado na interpretação do caso concreto, tal elemento

expressamente não constitui um critério para a caracterização do vínculo empregatício na seara

justrabalhista brasileira. Ademais, há diferenças na legislação e jurisprudências brasileiras (como

o entendimento do STF sobre a legalidade da terceirização de atividades-fim da empresa e a

Reforma Trabalhista), que vedam expressamente entendimentos sobre a presunção de que um

trabalhador seria empregado, situação que é, diversamente, estabelecida precipuamente pela

norma californiana para fins de proteção conferida pelas Ordens de Pagamento, que garante

direitos como salário-mínimo, pagamento de horas-extras e férias aos trabalhadores.

Verifica-se, em virtude de estar inserido no sistema da common law, que as decisões

jurisprudenciais são de grande importância nos Estados Unidos, o qual possui um forma federativa

de Estado mais descentralizada que o Brasil - a Califórnia dispõe, por exemplo, do seu próprio

Código do Trabalho e de leis próprias, como a AB5, que regem as relações laborais no Estado.

Portanto, embora não tenha uma Justiça Trabalhista enquanto ramo especializado como ocorre no

Brasil, não significa que o país não possua, como demonstrado ao longo desta pesquisa,

regramentos, órgãos e orientações jurisprudenciais que visem a proteção e garantia dos direitos

dos trabalhadores.

Foram utilizadas primordialmente as decisões da Suprema Corte da Califórnia no Caso

Dynamex (2018) e o texto da AB5 (2019), a doutrina justrabalhista brasileira e obras



complementares que abordam as temáticas tratadas no texto de maneira crítica, ressaltando a

relevância da dignidade do trabalho para o indivíduo e a necessidade de atuação regulamentar que

coiba excessos e arbitrariedades do tomador de serviços.

Conforme expresso inicialmente, a premissa deste trabalho não é de maneira alguma

exaurir os desdobramentos do julgado Dynamex e das normativas que lhe sucederam, mas sim

abordar alguns aspectos do julgado (componentes do Teste ABC), das leis californianas e

brasileiras acerca da regulamentação do trabalho e direcionamentos doutrinários que permitam ao

leitor pensar comparativamente as duas realidades ora distintas, ora semelhantes entre as duas

nações.

O julgado Dynamex e a lei AB5 representam instrumentos relevantes no empenho pela

conquista social do trabalho digno dentro do contexto de rearranjo das formas de trabalho, as

quais, sob a ótica de preservação e promoção da dignidade humana, se demonstra desfavoráveis ao

trabalhador e suas condições laborativas, a exemplo do que ocorreu com a empresa Dynamex e

seus funcionários. Busca-se, em síntese, o desenvolvimento econômico que considere igualmente

relevantes a preservação do emprego, da saúde e da segurança dos trabalhadores.
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