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RESUMO 

 
O presente estudo visa a abordar os avanços tecnológicos e a presença marcante da 
inteligência artificial, sob seus aspectos negativos, fundamentalmente enquanto uma 
ameaça à substituição progressiva da mão de obra viva nos próximos anos e, na 
ordem dos aspectos positivos, na qualidade de um auxílio para o desenvolvimento do 
meio ambiente de trabalho, contanto que sejam engendradas alternativas auspiciosas 
como políticas públicas, juntamente com uma maior participação das entidades 
vinculadas à proteção ao trabalho, como os Sindicatos, o Ministério do Trabalho e o 
Ministério Público do Trabalho. Esses órgãos devem buscar meios viáveis para 
defender a dignidade humana, que é um direito fundamental do trabalhador, de modo 
a promover a democracia nos conflitos e resolver as necessidades sociais. 
Igualmente, busca-se, aqui, realizar uma análise crítica acerca do modo como a 
automação vem ocupando os postos de trabalho, para destacar que, destes, nem 
todos reúnem características que lhes permitam ser preenchidos por máquinas. 
Espera-se verificar se, no atual estágio de automação, há um risco real de 
desemprego, bem como quais setores já denotam essas transformações, com a 
substituição da mão de obra humana, ou, mesmo, se houve o processamento apenas 
de mudanças de funções daqueles que foram destituídos pelos avanços tecnológicos 
no meio ambiente de trabalho. Para tanto, o método utilizado é o indutivo, o qual, pela 
observação de questões particulares, permite que se extraiam conclusões gerais. 
 
Palavras-chave : Direitos da Personalidade. Inteligência artificial. Meio ambiente de 
trabalho. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The present study aims to address technological advances and the marked presence 
of artificial intelligence in its negative aspects, fundamentally as a threat to the 
progressive replacement of the living labor force in the coming years and, in the order 
of the positive aspects, in the quality of an aid for the development of the working 
environment, provided that auspicious alternatives such as public policies are 
generated, together with a greater participation of entities related to labor protection, 
such as Trade Unions, the Ministry of Labor and the Labor Ministry. These bodies must 
seek viable means to defend human dignity, which is a fundamental right of the worker, 
in order to promote democracy in conflicts and solve social needs. Also, it is sought 
here to perform a critical analysis about the way automation has been occupying the 
workstations, to highlight that, of these, not all of them have characteristics that allow 
them to be filled by machines. It is expected to verify if, at the current stage of 
automation, there is a real risk of unemployment, as well as which sectors already 
denote these transformations, with the substitution of the human workforce, or even if 
the only processing was of changes of functions of those who have been deprived of 
technological advances in the work environment. For this, the method used is the 
inductive, which, by observing particular questions, allows for general conclusions to 
be drawn. 
 
Keywords:  Personality Rights. Artificial intelligence. Work environment.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta pesquisa aduz, sob um olhar positivo, às influências da 

ascendência tecnológica, isto é, da inteligência artificial e da robótica, no meio 

ambiente laboral, sem que seja obliterada a relevância da dignidade do trabalhador. 

O fito do estudo é, assim, verificar como a inteligência artificial e a robótica 

estão substituindo, progressivamente, diversos postos de trabalho humanos, bem 

como analisar a abrangência e influência alcançadas por tais mudanças. A partir 

dessa exploração, pretende-se, ainda, destacar que nem todos os postos de trabalho 

serão preenchidos por máquinas, desde que sejam criadas alternativas viáveis para 

defender os direitos da personalidade do trabalhador, promovendo a democracia nos 

conflitos e resolvendo as necessidades sociais. 

Ao longo desse percurso, haverá uma abordagem inicial a respeito dos 

primórdios da história do trabalho estendendo-se àquilo que, atualmente, é 

denominada relação trabalhista. Partindo dessa conceituação, serão percorridas 

reflexões a respeito das transformações sociais e tecnológicas no mundo do trabalho, 

a fim de compreender sua evolução até o advento da inteligência artificial e da 

automação, que, conforme estudos recentes, significam o novo quadro social do 

século XXI; a esse propósito, estima-se que os robôs tendem a substituir 800 milhões 

de empregos até 2030. 

Logo, os avanços tecnológicos não devem ensejar a violação desses direitos 

da personalidade, especialmente dos trabalhadores, que terão seus postos de 

trabalho substituídos pela robótica. Pelo contrário, o novo contexto pautado nos 

prodígios computacionais precisa ser recepcionado pelo homem enquanto valia ao 

meio ambiente do trabalho, uma vez que, evidentemente, seria um insólito desperdício 

abandonar os valorosos estudos em andamento envolvendo a inteligência artificial 

(em português, IA; ou, em inglês, AI – artificial intelligence). Todavia, distingue-se, 

também, que as garantias fundamentais dos seres humanos devem, 

necessariamente, prevalecer, não obstante o progresso tecnológico. 

Nesse sentido, em um futuro não muito distante, o homem e as máquinas 

encaminham-se para o trabalho em harmonia, porque, embora, cada vez mais, os 

avanços tecnológicos sejam determinantes para o trabalho humano, mais 

imprescindível é o ser humano para o labor. 
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Desse modo, o escopo desta análise estará em sugerir alternativas para que a 

substituição da mão de obra viva pelas máquinas não se torne uma ameaça, mas, 

sim, um favorecimento aos trabalhadores, que, continuamente, avistarão a 

necessidade de investirem em aperfeiçoamento e, principalmente, qualidade de vida, 

que poderá ser proporcionada pela substituição da mão-de-obra mais repetitiva e 

menos criativa. Então, quem sabe, um dia, as tarefas mecânicas/manuais sejam 

integralmente substituídas por aquelas de natureza científica, sendo, igualmente, 

possível pensar um futuro no qual homem e máquina atuem colaborativamente e com 

equilíbrio, restando absolutamente assegurada a dignidade do primeiro. 

Para isto serão abordadas questões nacionais e internacionais que estão em 

foco, havendo, eventualmente, o estudo de legislação comparada em torno do tema, 

para descortinar como a legislação estrangeira tem gerido a matéria nesses países. 

Em linhas gerais, buscar-se-á, portanto, analisar a substituição dos postos de 

trabalho humanos pela Inteligência Artificial e pela robótica, realçando-se as 

influências, e os efeitos, da ascendência tecnológica no meio ambiente laboral, 

apontando alternativas e avaliando os impactos que esse cenário vanguardista 

proporciona aos direitos da personalidade do trabalhador. 

Em meio ao debate acerca de tal movimento, uma das hipóteses é a de que a 

ascendência da inteligência artificial e o desenvolvimento da automação no meio 

ambiente do trabalho são uma realidade na sociedade contemporânea que tem 

colocado em cheque a saúde do empregado, sua vida social, suas relações familiares, 

tendo em vista a constante ameaça de substituição de seu posto de trabalho pelos 

robôs. 

 Outra contingência tange a que as novas tecnologias nem sempre configurarão 

uma ameaça aos trabalhadores, uma vez que também podem vir a favorecê-los, 

atenuando o volume de trabalho, especialmente no caso dos braçais, e contribuindo 

para o desenvolvimento do trabalho intelectual. Note-se, sobretudo, que, pelos 

pressupostos mencionados, não se pode olvidar que ser humano algum jamais poderá 

ser igualado a uma fria máquina! Aliás, somente o homem possui direitos da 

personalidade constitucionalmente previstos. 

Este trabalho justifica-se, assim, pela necessidade de proteção aos direitos dos 

trabalhadores em face da inserção da inteligência artificial no meio ambiente de 

trabalho e da possibilidade de violação dos direitos da personalidade. Sua relevância 

é indiscutível, uma vez que o tema se revela, totalmente, pertinente ao contexto atual, 
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em que os avanços tecnológicos e o acesso de máquinas/robôs no âmbito do trabalho 

seguem substituindo postos de trabalho humanos, dos serviços braçais às 

intervenções científicas. 

Por este motivo é de acentuada expressão o estudo diligente desse novo 

cosmos social a ser instaurado nos próximos anos, para que não venha a ser 

abalizado enquanto uma ameaça, tampouco como protagonista da violação dos 

direitos do trabalhador, que, por sua vez, não terá, necessariamente, sua mão de obra 

substituída pelas máquinas, delas recebendo, antes, efetivo auxílio. 

Para tanto, a pesquisa debruçou-se, inicialmente, em seu primeiro capítulo, 

sobre o resgate da história humana ao longo dos séculos, haja vista que o trabalho 

sempre existiu, a princípio, desregulamentado e, após, já regulamentado, tendo como 

implicação a exploração da mão de obra; ressalte-se que, desde os primórdios, o 

homem sobrevivia da caça, todavia, à medida que foi se organizando em sociedade, 

os mais fortes, detentores dos meios de produção, passaram a favorecer-se dos mais 

fracos. 

Nessa linha, o estudo em questão demonstra que, diante desse horizonte 

remodelado, com a consequente globalização e a emergência das transformações 

nos meios e modos de produção, ocasionando a acirrada concorrência do mercado, 

modificando as condições de trabalho e flexibilizando os modos e mecanismos de 

produção, que os segundo e terceiro capítulos voltam-se às atribuições do direito do 

trabalho no âmbito de valores sociais (e não de valores econômicos), em especial de 

preservação de um valor absoluto e universal, a dignidade do ser humano que 

trabalha, bem como todos seus direitos da personalidade. 

Com isso, fica patente a imprescindibilidade de se constituir um ambiente 

saudável, para que o empregado desenvolva suas atividades profissionais, tendo 

afirmados seus direitos da personalidade garantidos em lei. 

Nessa reparação, não se pode obliterar da tutela dos direitos fundamentais do 

homem, consagrando a necessária proteção à dignidade humana, o valor social do 

trabalho e da livre iniciativa, frutos da Constituição Federal de 1988.  

No caso, resta evidente que as condutas que ferem, diretamente, a dignidade 

humana do trabalhador e o valor social do trabalho são contrárias ao Estado de bem-

estar social, já que impelem o processo de segregação e discriminação do 

trabalhador, que passa a ser tratado como mera peça de mercado, um artigo 

descartável. 
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Nesse sentido, no quarto capítulo da presente pesquisa, denota-se que 

possibilidade de substituição de todos os postos de trabalho humanos pela inteligência 

artificial configura-se em uma excelente alternativa para que tais trabalhadores 

possuam melhores condições laborais, considerando que as novas possibilidades de 

especialização, frutos dessas mudanças, jamais vão afligir o valor social do trabalho, 

tampouco ferir os direitos de personalidade do trabalhador. 

Para se atingir tais premissas, será especificada a dignidade humana e os 

direitos da personalidade dos trabalhadores; sublinhe-se, outrossim, que a justificação 

da pesquisa se dá pela necessidade de proteção desses direitos, além da 

formalização de reflexões mais aprofundadas sobre o valor do trabalho. 

Por último, o quinto e derradeiro dos capítulos dirige-se a perscrutar a chegada 

da automação e a ascendência da inteligência artificial no meio ambiente de trabalho, 

com o desafio de conciliar produtividade e desemprego, a fim de melhorar a vida 

humana. Nesse escopo, salientando os avanços da Inteligência Artificial no meio 

ambiente de trabalho, a pesquisa em lume conduzirá casos concretos e reportagens 

em que as máquinas já estão, sistematicamente, ocupando postos de trabalho. 

Será imprescindível a análise da atuação dos órgãos de proteção ao 

trabalhador, como os sindicatos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do 

Trabalho, em face da ascensão tecnológica, engendrando um paralelo sobre os 

postos de trabalho e a dignidade humana, com o intuito de resguardar os direitos 

trabalhistas no cenário contemporâneo. 

Notabilizando que a caminhada da inteligência artificial em direção ao meio 

ambiente de trabalho será, pois, benéfica aos trabalhadores, com apoio e conciliação 

dos órgãos ora elencados, os direitos da personalidade jamais serão violados em 

detrimento da atuação de máquinas/robôs. 

Atine-se ser indispensável reconhecer o mínimo existencial para todos os 

trabalhadores, garantindo a preservação de sua dignidade; tange a um direito da 

personalidade que deve ser respeitado tanto pelo empregador quanto por seu 

subordinado, durante todo o contrato de trabalho, para que, a partir destas condições, 

o trabalhador não fique vulnerável a um meio ambiente de trabalho precário. 

Por fim, à luz da chegada da automação e da gradual substituição das 

máquinas nos postos de trabalho – braçais ou intelectuais –, este estudo percorre 

alternativas para que o trabalhador, suprido pela necessidade dos robôs, não se veja 

exposto à vulnerabilidade em função da ascendência da inteligência artificial. 
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A pesquisa em apreço é teórica e o método adotado o dedutivo, partindo-se de 

questões gerais para a exploração de elementos pormenores. Quanto aos 

instrumentos, recorrer-se-á a livros, documentos práticos e profissionais, 

referendando, também, a Constituição Federal de 1988, legislação ordinária e 

precedentes jurisdicionais, delimitando a pertinência de cada qual para a qualificação 

do debate. 

Importante ressaltar também que os métodos de abordagem definidos não 

excluem o emprego de outros tipos de estratégias para descrever os efeitos da 

inteligência artificial/robótica sobre os direitos subjetivos das pessoas, dentre eles o 

dialético e o indutivo, que permitem, no âmbito da temática desenvolvida e pela 

observação de questões particulares, sejam extraídas conclusões de domínio geral, 

assim como estudos da legislação, com expedientes auxiliares, como o comparado e 

o histórico. Logo, neste trabalho, estarão salientados os métodos indutivo e lógico, 

sendo elencadas proposições/enunciados outras/os que permitam atender ao objeto 

de estudo e ao problema da pesquisa. 
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2 UMA HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DO DIREITO LABORAL 

 

Inicialmente, o núcleo do Direito do Trabalho está na subordinação da relação 

empregatícia, pois, ao mesmo tempo em que rompeu a larga oferta de trabalho livre, 

também foi instaurado o trabalho subordinado, tornando-se a subordinação o principal 

objeto contratual trabalhista. Por essa razão, as relações escravagistas e servis, nas 

quais inexiste a subordinação, são incompatíveis com o Direito do Trabalho. 

É importante salientar que, etimologicamente, a palavra trabalho abarca toda a 

atividade afirmadora da vida, formando a essência dos indivíduos e lhes infundindo 

um caráter social. É no trabalho que se manifesta a racionalidade humana ante os 

demais seres vivos e é o trabalho que tem sido, reiteradamente, relatado como a fonte 

de toda riqueza e bens materiais (OLIVEIRA, 1995, p. 08). 

Em virtude das diversas transformações tecnológicas da sociedade 

contemporânea, os postos de trabalho sofrem ameaças de extinção, visto que, 

paulatinamente, a inteligência artificial, as máquinas informatizadas e a 

microeletrônica estão conquistando os espaços da mão de obra viva. Nesse aspecto, 

é primordial destacar que, em vários períodos históricos, houve a ameaça de 

superação da força de trabalho humana; por exemplo: durante a Revolução Industrial, 

os operários reagiram contra o emprego da máquina, enxergando a eminência 

repentina da tecnologia como o maior símbolo de desemprego, uma vez que, de certa 

maneira, estas máquinas escravizaram estes operários (THOMPSON, 1987, p. 35-

39). 

Assim, fica evidente que a história do trabalho é uma das mais dramáticas a 

ser estudada, pois o labor sempre esteve presente na promoção do ser humano, em 

todas as fases históricas. Desde a antiguidade, o homem se relacionou com o trabalho 

em várias condições: ora foi escravo, ora servo, ora artesão (OLIVEIRA, 2003, p. 40).  

Portanto, nota-se que, na primeira passagem bíblica, o homem labora com o 

objetivo de dar seguimento à obra de Deus; já, no segundo excerto, associa-se o 

trabalho a um exercício penoso. Logo, pela visão hebraica, o trabalho tem um sentido 

reconstrutivo. Um exemplo disso é a sequência em que Adão ficou, eternamente, 

condenado a trabalhar para absolver o pecado original perante Deus. 

Há relatos bíblicos do apóstolo Paulo demonstrando essa conotação 

reconstrutiva atribuída ao trabalho, nos quais afirmam que somente por meio do suor 

do rosto é que o ser humano tem a possibilidade de comer seu pão, afinal, para os 
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hebreus, o homem veio da terra, como obra divina e também a ela retornará, sendo 

indiscutível a dependência humana à força de trabalho para sua própria sobrevivência 

(Gênesis 3:19). 

Importante mencionar que, mesmo após a antiguidade clássica, o homem 

manteve este condicionamento de sua subsistência ao trabalho nas demais fases 

históricas, isto é, desde a escravidão até o advento das indústrias, com a Revolução 

Industrial. As relações trabalhistas, então, foram concretizadas, historicamente, em 

cada povo, e o trabalho recepcionado de uma maneira diversa, cada vez mais se 

aproximando do conceito vigente, em que, por um lado, ainda existe uma classe mais 

favorecida e dominante, e de outro, sobrevive a parcela hipossuficiente representada 

pelos trabalhadores vulneráveis. 

Ademais, neste recente quadro, ajusta-se a situação social contemporânea que 

inquieta os trabalhadores em geral: o avanço tecnológico e a Inteligência Artificial, 

com a consequente ameaça de os robôs virem a substituir os postos de trabalhos 

humanos, violando os direitos da personalidade dos trabalhadores, sobretudo, o 

direito à vida e à vida digna. 

 

2.1 Considerações sobre a Antiguidade Clássica: da escravidão à servidão 

voluntária 

 

Na Antiguidade Clássica, entre os gregos e os romanos, a propagação do 

trabalho escravo se difundiu pela concepção de que o escravo se assemelhava a uma 

coisa que pertencia a seu amo, sendo completamente destituído do direto à vida 

(DELGADO, 2017, p. 98) e à liberdade. 

Naquele tempo, eram considerados escravos aqueles que nasciam de mãe 

escrava, prisioneiros de guerra, condenados penalmente, inadimplentes tributários, 

entre outros (DELGADO, 2017, p. 100). 

Importante ressaltar que, ali, havia predominância de hierarquia instituída pela 

relação senhor-escravo. Desse modo, os escravos – propriedade de seus senhores – 

eram direcionados à execução das funções braçais e subalternas, enquanto os 

homens livres/cidadãos dedicavam-se ao pensamento e à filosofia, atividades para as 

quais os escravos eram considerados incapazes (BARROS, 2010, p. 09).  

Torna-se indiscutível a natureza inferior atribuída ao escravo porque, além de 

ser propriedade de seu amo, sempre estava à mercê de qualquer negociação para 
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recolher lucros aos seus senhores, que podiam, a qualquer tempo, torturá-los ou 

castigá-los, com o intuito de obter a confissão dos pecados. Depreende-se, portanto, 

que, naquela época, vilipendiavam do escravo a condição de ser humano e o 

consideravam destituído do direito à vida (ARIES; DUBY, 2001, p. 68-71). 

Embora o escravismo tenha perdurado longos anos, redundou um momento de 

transição ao servilismo, marcado por intensas transformações, dentre elas cita-se a 

atuação direta das invasões bárbaras em Roma, havendo a queda da força de 

trabalho escrava porque os preços destes se tornaram elevadíssimos. A grande 

maioria deixa de ser proprietária de escravos para explorar a mão de obra camponesa, 

dando início aos latifúndios e instaurando-se o feudalismo (ANDERSON, 1982, p.118-

120). 

O período do feudalismo é marcado pelo regime da servidão. Entretanto, ainda 

não havia a noção de emprego e de relação trabalhista, pactuando o vínculo senhor-

servo, em que a liberdade do servo era um pouco mais reconhecida que na 

escravidão; por exemplo, o servo podia sair das terras de seu senhor, contanto que 

não tivesse dívidas, ou seja, já havia algum resquício de garantia aos direitos da 

personalidade para estes servos (BARROS, 2006, p. 04). 

Mesmo que, à época, houvesse diversas formas de coerção, uma vez que era 

marcada pelo trabalho compulsório sob as relações de dominação e servidão, foi 

também nesse período que surgiu a figura do comerciante, aquele indivíduo itinerante, 

vulgarmente chamado de “pés empoeirados”, pois, durante o inverno, retornava à sua 

cidade natal. Com o comércio, decorrente de uma estratégia feudal para manter-se 

atrelado aos proprietários das oficinas, a estrutura artesanal de produção forma-se 

por via das corporações (DUBY, 1980, p. 115). 

Na ocasião, doravante a acomodação dos trabalhadores em associações, 

acontecem as primeiras manifestações comandadas pelas corporações de ofício, 

atente-se que tais manifestações até então não traduziam uma relação trabalhista 

propriamente dita, dada a existência do mestre e do aprendiz, relação ainda imutável. 

Desse modo, a principal reivindicação desses órgãos ficou conhecida como “Revolta 

dos companheiros” - movimento em que buscavam a liberdade para trabalhar.   

Necessário abalizar que essa organização do trabalho artesanal, 

historicamente, é fruto da reunião dos trabalhadores em associações, com estatuto e 

sede própria, recorrendo a doações individuais. Tendo em vista que tais corporações 

foram criadas propondo-se a concorrer com o trabalho escravo, os trabalhadores 
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somente eram admitidos mediante autorização de seus senhores; aliás, a maioria 

desses grupos era formada por trabalhadores da mesma profissão – sendo ela 

hereditária (OLIVEIRA, 2003, p. 45). 

Algumas dessas agremiações atuavam de acordo com os interesses da classe 

dominante, dentre as quais aquela que detinha maior notoriedade era a dos 

comerciantes de trigo, recebendo, inclusive, grandes incentivos fiscais. Contudo, com 

o passar dos anos, o Estado acabou por intervir, plenamente, no funcionamento 

dessas agremiações.  

Neste contexto, ocorre a transição do escravismo para o servilismo, uma vez 

que já há algum tempo o trabalho escravo não correspondia às necessidades de 

produção, somado ao avanço dos latifúndios e a institucionalização do colonato. 

 

2.1.1 Um Breve Olhar sobre a Idade Média: a transiç ão do feudalismo às 

indústrias 

 

Diversos fatores contribuíram para a propensão do sistema feudal. O principal 

deles foi o mercantilismo, uma estrutura desenvolvida pela união da monarquia e da 

classe burguesa num contexto de expropriação camponesa e exploração colonial. 

Desse modo, o negociante medieval vai sendo substituído pelo manufatureiro-

comerciante e a cidade torna-se beneficiária desse avanço. 

Com o incremento da circulação monetária, a burguesia começa a investir em 

técnicas para o desenvolvimento de cultivos de especulação. E a igreja católica – 

proprietária de muitas terras –, durante a Idade Média, desperta para a importância 

do trabalho humano, colocando-o em relevo, com ênfase e propriedade, por meio dos 

documentos religiosos denominados Encíclicas (VILAR, 1973, p. 45-49).  

Nesse diapasão, merece destaque a Encíclica Rerum Novarum (coisas novas), 

datada de 15 de maio de 1891. Tal referência pode ser analisada como um fim e um 

começo: o arremate de um árduo e longo trabalho; e o início de um inesgotável 

desenvolvimento. Dito registro tem raízes na Bíblia, tanto no antigo como no novo 

testamento, nas doutrinas dos pensadores cristãos dos séculos II ao X e, 

individualmente, na ideologia de Santo Tomás de Aquino, no tocante à lei, à justiça, 

aos estados de vida e à política (PISTORI, 2007, p. 25). 

Outrossim, a Encíclica Rerum Novaraum, ao analisar a situação de miséria dos 

operários, faz uma crítica profunda das doutrinas e práticas, do liberalismo e do 
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socialismo, e convoca todos a se unirem para promover uma ordem social justa. 

Nesse aceno, em conjunto com o Estado e os diretamente interessados, estavam os 

empresários, os trabalhadores e, também, a Igreja (PISTORI, 2007, p. 40). 

A partir da Encíclica, o papa Leão XIII foi quem proporcionou um excelente 

programa de política social, respaldado nas seguintes particularidades: intervenção 

do Estado em defesa dos trabalhadores e na estruturação de leis sociais, greve, 

repouso dominical, limitação do tempo de trabalho, salário e repouso remunerado 

(PISTORI, 2007, p. 45). Os argumentos da Encíclica, fundamentados no Direito 

Natural, ensejaram o ressurgimento do direito de associação e deram abertura ao 

desenvolvimento de um forte sindicalismo, defensor dos direitos e dos progressos dos 

trabalhadores (PISTORI, 2007, p. 53). 

Assim, o comércio se torna o setor mais desenvolvido da economia e, no âmbito 

das relações de trabalho, permanecem as manufaturas como meios de produção. 

Ocorre, pois, a substituição do Estado Feudal para o Burguês e a consequente 

transição do feudalismo para o sistema capitalista, em que a nova classe (burguesia) 

passa a dominar o Estado.   

Após esse período, sucedeu-se a transição de uma economia descentralizada 

e autossuficiente, que mantinha suas atividades na produção e no consumo de 

alimentos (isto é, na qual não havia práticas significativas), para uma economia de 

mercado nacional, para a produção de bens padronizados, organizações em níveis 

hierárquicos, tendo o capital físico como único e fundamental recurso (MAIOR, 2017, 

p. 46). 

Há, pois, uma migração dos trabalhadores do campo para os centros urbanos, 

ocasião em que se transformaram em operários. Com o total consentimento, o mais 

forte se sobrepôs ao mais fraco, e o capitalismo sobressaiu. Não tardou para que os 

operários quedassem insatisfeitos, ao perceberem que estavam sendo explorados. E 

ao compreenderem que, sozinhos, não tinham força e que unidos poderiam ser fortes, 

instaurou-se, a partir daquele momento, uma consciência coletiva (MAIOR, 2017, p. 

50). 

Nessas circunstâncias, deu-se o início histórico do direito trabalhista, quando o 

trabalho comandado pelo capitalismo – isto é, o trabalho subordinado – veio à tona. 

Oportunidade em que, o trabalhador, sentindo-se a parte frágil da relação laboral, 

passou a reivindicar leis para lhe proteger e respaldar.  
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Assim, o direito do trabalho mantém sua matriz nos direitos humanos, 

derivando-se da busca por melhorias nas condições de vida do trabalhador, que é a 

parte mais frágil na relação empregatícia. 

 

2.2 A Revolução Industrial como subproduto do Direi to Trabalhista 

 

Eis que emerge a Revolução Industrial, transformando a economia da época, 

anteriormente agrícola, para um arranjo voltado à indústria e à tecnologia. Esse 

processo de acentuadas mudanças econômico-sociais iniciou-se na Grã-Bretanha, no 

século XIX; em seguida, passou à Europa Ocidental, alcançou o Japão e a América 

do Norte; e, a partir da Segunda Guerra Mundial, estendeu-se, também, à Ásia e 

América Latina (MAIOR, 2017, p. 70). 

A busca incessante pelo desenvolvimento tecnológico proporcionou diversas 

consequências aos seres humanos. Uma delas foi a queda da taxa de natalidade, 

uma vez que o alto custo de vida era incompatível com a remuneração dos operários; 

isso sem contar a redução das condições de saúde e segurança dos trabalhadores. 

A explosão tecnológica conheceu um ritmo mais frenético ainda no século XX, 

com a visão de universo modificada pelas contingências que se apresentavam nesse 

setor. Dessa maneira, a Revolução Industrial denotou duas fases: a primeira marcada 

pelo desenvolvimento tecnológico do setor têxtil e da máquina a vapor, que substituiu 

a força manual, a energia hidráulica e a tração animal; e a segunda, com a descoberta 

da eletricidade como força motriz e a produção de combustíveis, além da invenção da 

rádio, dos motores de explosão e do submarino (JACCARD, 1974, p. 73-75). 

Foi esse o panorama em que se desencadearam as duas grandes guerras 

mundiais (1914-1918/1939-1945): de um lado, a busca desenfreada pelo 

enriquecimento das nações; já de outro, a corrida armamentista, marcada por muitos 

avanços tecnológicos, causando a morte de cerca de 10 milhões de pessoas durante 

a Primeira Guerra Mundial.  

Na Segunda Guerra Mundial, além do setor bélico, também outros foram 

impulsionados, como os campos da biologia, física, química, informática e a medicina. 

De mais a mais, após esse conflito, diante das agressões causadas pelos governos 

totalitários à dignidade humana, efluiu uma conscientização quanto ao significado dos 

direitos da personalidade para a garantia da dignidade humana (OLIVEIRA, 2003, p. 

90). 
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Essas questões são primordiais para a compreensão do sentido de trabalho no 

âmbito capitalista, uma vez que o sistema burguês libertou os antigos modos de 

produção, que eram estruturas individualizadas e compulsórias, conduzindo à 

liberdade total para as indústrias e, especialmente para o trabalho. Entretanto, embora 

o capitalismo viabilize liberdade ao trabalhador industrial, o princípio da oferta e 

procura se impõe como regulador de exploração. Então, os trabalhadores começam 

a integrar a massa vulnerável do proletariado e, mesmo livres do antigo sistema 

feudal, se encontram atrelados à dominação da minoria detentora dos meios de 

produção e dos lucros. Começam, assim, a reagir contra as máquinas, pois as 

consideram como o principal fator de desemprego (PARIAS, 1965, p. 29-33). 

Os operários iniciam, pois, movimentos para protestar pela manipulação da 

burguesia. Nascem os primeiros sindicatos dos trabalhadores, alçando a consciência 

operária com objetivos comuns, dentre eles a proteção dos direitos ao trabalho das 

mulheres, o direito à saúde, bem como a assistência médica preventiva para acidentes 

do trabalho e doenças ocupacionais. 

Ao mesmo tempo, também se processaram os períodos de crise deste sistema 

capitalista, a exemplo da Grande Depressão, com o “crash” da bolsa de Nova York, 

em 1929, oportunidade em que inúmeros reflexos atingiram o Brasil, desencadeando 

uma crise social durante a Era Vargas, em 1930.  

Na sequência, em 1934, ainda no Brasil, direitos sociais evoluíram, com 

distinção para a conquista do voto das mulheres, além da formação do sindicalismo 

por meio da Revolução da Constituição Brasileira de 1946, quando prevaleceu como 

ponto de partida uma nova história para a humanidade, que, pela redemocratização, 

atendeu a interesses dos indivíduos e da coletividade, atribuindo o direito à cidadania 

para todos (OLIVEIRA, 2002, p. 54-57).  

 Apesar disso, conquanto a era industrial tenha enfrentado suas dificuldades, 

não se pode omitir que foi, dessa fase em diante, que irrompeu a união do sistema 

industrial com a ciência e a tecnologia constituindo em significativos avanços 

intelectuais (LANDES, 1994, p. 203). 

Diante disso, evidencia-se que a industrialização prossegue diariamente. A 

ideologia capitalista desempenha um papel fundamental para a frenética evolução das 

tecnologias somadas ao conhecimento humano, inclusive de si mesmo, o que 

contribuirá, cada vez mais, para a ascendência da automação, com a admissão da 

inteligência artificial no meio ambiente de trabalho. 
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2.2.1 A quarta revolução industrial ou tecnológica,  geração de (des) emprego 

e as novas relações de trabalho 

 

O desenvolvimento industrial passou por três momentos distintos. O 

preambular deles foi a Primeira Revolução Industrial, conforme mencionado, 

destacando-se pelo surgimento da máquina a vapor, demonstrando que a tecnologia 

sempre caminhou ao lado do desenvolvimento da automação.  

Já, a segunda posição foi assinalada pela evolução tecnológica, com a 

descoberta da eletricidade, concomitante à visão dos pensadores Marx e Engels, 

sendo ressalvadas as lutas por direitos e garantias sociais do trabalhador industrial 

assalariado. Assim, ao final do século XIX, deu-se a Segunda Revolução Industrial 

(ENGELS, 2008, p. 30). 

Na sequência, com o avanço da automação, consolida-se a sociedade 

capitalista de produção e consumo em massa, desencadeada pelo movimento do 

taylorismo-fordismo, que pregava a diminuição do trabalho e a criação das linhas de 

montagem na indústria automobilística; esta foi chamada Terceira Revolução 

Industrial (POCHMANN, 2001, p. 25-29). 

O sistema taylorista/fordista realizava uma expropriação intensificada do 

operário-massa, destituindo-o de qualquer participação mais expressiva na 

organização do processo do trabalho, mitigando-os a atividades repetitivas e 

desprovidas de sentido, originando uma contradição entre autonomia e heteronímia, 

própria deste sistema de produção, caracterizado pela exploração intensa da força de 

trabalho humana. 

Diante disso, naquela época, final dos anos 60, as ações dos trabalhadores 

começaram a questionar os pilares constitutivos da sociabilidade do capital, 

especialmente em relação ao controle social exercido sobre o capital. 

Após a primeira metade do século XX, portanto, durante o ápice da produção 

industrial e da nova forma de organização do trabalho taylorista-fordista, decorre a 

sociedade pós-industrial, com inovações em diversos campos, tais como: a 

revalorização da criatividade e da emoção; e a Psicanálise de Freud, com propostas 

de uma nova forma de compreensão do homem. Por conseguinte, processam-se 

novas ideias sobre a organização e as relações de trabalho, baseadas na criatividade 

e na busca de qualidade de vida dos trabalhadores (HARVEY, 1996, p. 33). 



22 

 

Nessa trilha, atualmente, há uma disseminação geral das tecnologias da 

informação e comunicação, que sugestionam a vida social. Igualmente, não se pode 

negar o relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e as demais 

searas do saber humano. Assim nota-se, nos últimos anos, mudanças em vários 

setores da sociedade impulsionadas pelo desenvolvimento da tecnologia, numa fase 

de renovação do capitalismo. O hodierno modelo consiste no progresso técnico-

científico, impulsionando novas descobertas por meio da Revolução Tecnológica 

(PRETTO, 1999, p. 46-49). 

As intensas transformações no mundo do trabalho, manifestadas pela invenção 

da máquina – sob um viés tecnológico – denotam que o futuro do trabalho reflete, do 

ponto de vista social, uma situação preocupante, visto que suas consequências 

possuem incidência direta sobre o trabalhador, que, de sua parte, precisa se adequar 

às exigências do mercado para não ser excluído tornando-se vulnerável. 

Todas as revoluções industriais dispuseram expressivo aumento da 

produtividade do trabalho, ocasionando o desemprego tecnológico. Em consequência, 

houve grandes deslocamentos e milhões de trabalhadores perderam seus postos de 

trabalho, conforme máquinas e aparelhos permitiram obter, com menores custos, os 

resultados produtivos que, antes, exigiam a intervenção direta da mão humana 

(LOJKINE, 1995, p. 41-44). 

Patenteia-se o desemprego tecnológico causado, principalmente, pela terceira 

revolução industrial, devido às transformações concretizadas no mundo do trabalho 

desde a primeira revolução industrial. Ademais, a crescente transferência de 

atividades, antes manuais para o uso do computador, deixou os trabalhadores 

expostos aos avanços tecnológicos, uma vez que tais inovações foram repentinas e 

não oportunizaram adaptação aos obreiros, que ficaram em condições precárias e 

submissos às máquinas (HARVEY, 1996, p. 90). 

Uma das maiores consequências recai sobre a força de trabalho humana, visto 

que a máquina vem substituir o homem, ou reduzir o número de trabalhadores que 

efetuam trabalhos manuais. Além da supressão do trabalho humano pelo computador, 

multiplicou-se a difusão do autosserviço facilitado pelo uso universal do 

microcomputador. Diante do contexto ameaçador, aumenta-se o número de 

desempregados. A propósito, nos dias de hoje, essa reincidente indagação sobre 

quem terá condições de trabalhar no futuro preocupa a maioria dos trabalhadores 

(BOLAÑO, 2001, p. 11). 
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A precarização do trabalho inclui tanto a exclusão de uma crescente massa de 

empregados do gozo de seus direitos legais como a consolidação de um ponderável 

exército de reserva e o agravamento de trabalhadores em condições de 

vulnerabilidade (SILVA, 2008, p. 88). 

Os avanços tecnológicos e a inteligência artificial, de modo crescente, estão 

conquistando o mercado de trabalho e ocupando as vagas de emprego que antes 

eram preenchidas pela mão de obra humana. Esse fenômeno é denominado pelos 

economistas desemprego tecnológico. Não obstante tal processo, na 

contemporaneidade, os estudiosos consideram que setores como serviços 

financeiros, odontológicos, advocacia, engenharia, ciência, educação, artes e outros 

correm menor risco de ver seus funcionários serem substituídos por robôs (DE MASI, 

2003, p. 51). No caso de áreas administrativas, de transporte, vendas e serviços, 

construção e fabricação, já existe uma séria preocupação, pois tais funções envolvem 

menos ações criativas (VARGAS, 1994, p. 15-20). 

Para os pesquisadores da inteligência artificial, o critério diferencial entre 

homens e máquinas está, justamente, na criatividade; isto é, nas atividades em que o 

fator humano é fundamental para o desempenho de práticas específicas. Nessas 

áreas, ainda não há espaços a serem ocupados por robôs (COELHO, 1995, p. 64-69). 

Logo, pesquisas relacionadas ao desenvolvimento da automação apontam que 

os empregos nas indústrias são os mais substituídos pela automação, de tal modo 

que se estima que, até 2025, aproximadamente, 60 milhões de postos de trabalho em 

fábricas sejam extintos em todo o mundo. Particularmente nos países ricos, tal 

prognóstico é que esse efeito alcance um índice 25,0% menor do que aquele 

experimentado pelo restante do globo (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017, web). 

Os principais motivos para essas mudanças é o uso de robôs em linhas de 

montagem; com eles, as empresas ganham tempo e diminuem o número de defeitos 

dos produtos, conquistando alta produtividade e qualidade com baixo custo, já que os 

dispositivos estão, simultaneamente, por um lado, custando cada vez menos e, por 

outro, progressivamente ganhando novas habilidades e gerando maior produtividade. 

Em função disso, não somente os trabalhadores estão preocupados com a 

substituição eminente das máquinas, mas, também, especialistas em inteligência 

artificial andam igualmente aflitos.  

Tanto o diretor da empresa Google quanto o cientista-chefe da Baidu têm 

anunciado apreensão quanto à possível ameaça decorrente do avanço da inteligência 
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artificial; eles alegam que robôs inteligentes são um risco, porque, em sua maioria, 

são capazes de fazer tudo melhor que todo ser humano (FOLHA DE SÃO PAULO).  

Há estudos estatísticos sobre inteligência artificial, como um elaborado pela 

Universidade de Oxford, que indicam que, nos próximos 20 anos, 35,0% dos postos 

de trabalho no Reino Unido serão preenchidos por robôs artificialmente inteligentes 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2017, web). 

Em tese, a inteligência artificial não deve ser vista como uma ameaça, mas uma 

solução para alavancar e desenvolver todo o mercado de trabalho. Isso porque os 

robôs podem assistir os seres humanos em suas atividades, e não os substituir; ou 

seja, hoje, o fato de que os robôs estejam mais e mais equiparados aos seres 

humanos não significa que todos os postos de trabalho serão, prontamente, atendidos 

pela tecnologia avançada; o contato com as máquinas, sistematicamente, poderá ser 

direto e de mútuo auxílio. Eis o que se pretende demonstrar com a presente pesquisa. 

Inúmeros setores e profissões estão englobados pela inteligência artificial. 

Quando, efetivamente, todos estiverem “atingidos” por esse fenômeno, deve haver a 

conscientização coletiva para que não resultem grandes problemas sociais, pois 

muitas pessoas, certamente, não estarão adaptadas à nova configuração econômica. 

Tendo em vista que a “quarta revolução industrial ou tecnológica” está 

alterando o ambiente de trabalho, para não ficar para trás, é preciso aprender novas 

habilidades. 

A Constituição Federal de 1988 garante a vida, bem como a dignidade, 

mediante a conquista de um mínimo existencial; em outras palavras: a liberdade e a 

busca pela felicidade por meio do trabalho para todo ser humano. 

É notório que, sem emprego, os trabalhadores têm sua dignidade violada, além 

de perder seu compromisso social e o sentimento de realização decorrente do labor, 

sendo preciso buscá-los recorrendo a outros meios. Então, o homem, no trabalho, 

com sua criatividade e inteligência, dificilmente será superado: não serão todas as 

ações que demandarão a análise de informações, consistindo em atividades mais bem 

operadas por computadores; ao mesmo tempo, a produção dos computadores e a 

inteligência para produzi-los seguirão como atributos terminantemente humanos. 

Somado a isso, ainda subsistirão os empregadores que irão necessitar de seres 

humanos para interagir com aqueles que preferem o contato humano. Inclusive no 

trabalho, futuramente, máquinas e seres humanos deverão se ajudar, interagindo, 
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tendo em vista que a máquina é um grande estimulo para que o ser humano seja cada 

vez mais produtivo.  

A informação é, pois, fundamental, o que pode ficar ao encargo dos 

trabalhadores presenciais; muitos empregadores exigem habilidades exclusivamente 

humanas, as quais os robôs ainda não conseguem suprimir. Desse modo, deverá ser 

priorizado o ser humano, deixando de lado qualquer resquício de vulnerabilidade em 

razão da ascendência tecnológica. 

O progresso da Inteligência Artificial, segundo pesquisas relacionadas à 

evolução das máquinas no mercado de trabalho, ao provocar a extinção dos postos 

de trabalho, pode não conseguir gerar novos empregos na mesma proporção. Com o 

crescimento da automação, a convivência constante de homens e máquinas poderá 

ocasionar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Para lidar com tais 

questões, os trabalhadores, auxiliados por órgãos de proteção ao empregado, por 

exemplo, podem prevenir as enfermidades que decorram da interação 

homem/máquina. 

Como apresentado, e enfaticamente estão sendo analisados, todas as 

questões passíveis de serem ocasionadas pela automação e a convivência dos 

trabalhadores com as máquinas são situações que já estão, e continuarão produzindo 

reflexos ao interesse público.  

Tópicos significativos estão na proteção dos direitos dos trabalhadores acerca 

de futuros infortúnios derivados da nova conjuntura da inteligência artificial, sobretudo 

no que se refere à dignidade da pessoa humana, por conta da fiscalização e do 

estabelecimento de termos de afronte de conduta, na apuração de infratores da 

dignidade humana. Ademais, ressalte-se que é uma garantia legal que, todos os 

trabalhadores estão aptos a participar de audiências públicas, predispondo-se ao 

debate das causas dos interessados, temas relevantes para a preservação dos 

direitos da personalidade, como a saúde e a vida com qualidade proporcionada pelo 

engajamento do ser humano em um trabalho digno. 
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2.3.2 A ascendência da inteligência artificial no M eio Ambiente do Trabalho, 

sob uma perspectiva pós-moderna 

 

Além do reconhecimento dos direitos da personalidade nas constituições de 

diversos países, o momento pós Segunda Guerra multiplicou a percepção de que a 

inovação tecnológica estimula o crescimento econômico e gera empregos. 

Assinala-se que o avanço tecnológico teve início com a substituição dos postos 

de trabalho em fábricas e em grandes depósitos, vez que as máquinas, a princípio, 

não conseguiam imitar, inteiramente, as aptidões próprias dos seres humanos, por 

exemplo, a adaptabilidade e a capacidade crítica (COELHO, 1995, p. 39). 

No entanto, anos após, com o desenvolvimento da robótica, inclusive postos 

de trabalho que antes pareciam insubstituíveis, pois demandavam habilidades 

exclusivamente humanas, nos dias atuais, já estão bem mais próximos de serem 

realocados. Até mesmo certas lojas que, hoje, empregam inúmeros funcionários, 

aliás, contam com eles para seu funcionamento diário e, em um futuro muito próximo, 

podem permutar, integralmente, sua mão de obra viva por robôs (PASSOS, 1996, p. 

53). 

Já soa plausível deparar-se com diversos noticiários alertando e prevendo 

cenas futurísticas, em que o indivíduo adentra uma loja e é cumprimentado, pelo 

nome, por um computador que usa reconhecimento facial e o direciona para os itens 

desejados; quanto ao local, pequeno, apenas trabalha com amostras. Na 

oportunidade, o consumidor acena com o celular para o que quer comprar e deixa a 

loja. Depois disso, robôs buscam seus itens no depósito e mandam entregá-los em 

sua casa, via carros sem motoristas ou drones (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Invariavelmente, com o crescimento da automação, a inteligência artificial está 

se adaptando a todos os postos de trabalho, fazendo com que, mesmo profissões que 

pareciam estar “a salvo” de mudanças (como professor ou advogado), possam se 

tornar indefesas aos passos da modernidade. Exemplo disso: uma das soluções mais 

revolucionárias do startup legal tech, que ampliam a oferta de serviços jurídicos por 

meio de plataformas tecnológicas, já presente no Brasil, criado pela Tikal Tech, é o 

primeiro robô-advogado do país, capaz de auxiliar na solução de processos e casos. 

Para a empresa que o concebeu, a ideia do serviço é contribuir com o advogado na 

coleta de dados, organização de documentos, execução de cálculos, no 

acompanhamento de carteiras e na rotina de processos, assessorando em 
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colaborações, relatórios inteligentes e interpretação de decisões judiciais, entre outras 

tarefas, melhorando a produtividade jurídica (INTERNET, 2017). 

Isso envolve a possível robotização nos postos de trabalho da advocacia, isto 

é, mesmo atividades consideradas insubstituíveis pelas máquinas (por 

compreenderem ações puramente humanas e criativas), anunciam a perspectiva de 

serem conduzidas mecanicamente. Contudo, não se pode desconsiderar que, 

recentemente, no Brasil, advogados já convivem com a oportunidade de contar com 

robôs para desenvolverem suas diligências do dia a dia com maior celeridade. 

(PAESANI, 2013, p. 10). 

Economistas afirmam que, com os avanços do setor financeiro, a sociedade 

enfrenta, no presente, o chamado desemprego tecnológico, isto é, a tendência de 

automação se mostra implacável e atinge os três setores da economia: agricultura, 

indústria e serviços (PASSOS, 1996, p. 10). 

Esse tipo de desemprego, entretanto, somente será ameaça à sociedade 

contemporânea nos próximos anos se os postos de trabalho não forem adaptados a 

essas novas tecnologias, descortinando-se, para tanto, o inevitável engajamento de 

todos os setores sociais, num esforço coletivo por alternativas aptas à resolução do 

problema da vulnerabilidade dos trabalhadores. 

Há cem anos, a automação já transformou grande parte do setor agrícola e a 

propensão é que essas tecnologias alcancem as fazendas, para que estejam 

completamente mecanizadas daqui a vinte anos (GRECO, 2000, p. 22). 

Habitualmente, a visão que se tem do campo é de que a revolução digital jamais 

chegaria às lavouras. No entanto, para a multinacional Monsanto, atual especialista 

em melhoramento genético e biotecnologia, compensam os investimentos em 

tecnologia, acessíveis aos produtores (MAIOR, 2017, p. 71). 

Enfatize-se que referida empresa agroindustrial investe em dispositivos móveis, 

softwares de inteligência artificial, monitoramento em tempo real, entre outros, os 

quais, progressivamente, facilitam a vida das pessoas e dinamizam a economia 

(MAIOR, 2017, p. 74). 

Na corrida tecnológica, a empresa agroindustrial brasileira Monsanto criou um 

equipamento chamado Climate Corporation, um startup que desenvolve uma 

plataforma digital para o campo, recurso já em funcionamento nos Estados Unidos e 

em fase de implementação no Brasil. O sistema envolve sensores de precisão 

acoplados às máquinas, que enviam sinais a um tablet junto ao operador. 
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Instantaneamente, o satélite recebe essas informações, processa tudo por meio da 

inteligência artificial e permite que o produtor/administrador da fazenda acompanhe 

os processos de produção de milho e soja em tempo real (MAIOR, 2017, p. 77-78). 

Situações como a descrita são nítidos exemplos da consignação do trabalho 

dispondo-se de máquinas, de modo mais marcante, na esfera rural. Isso porque, 

frequentemente, a eficiência da automação acaba por suprir a necessidade de 

contratação de vários trabalhadores. 

Apesar disso, se o setor agrícola conseguir conciliar o uso das máquinas com 

a atividade humana, a produção tende a ser de excelência, haja vista que, com a 

agricultura de precisão somada ao bom manuseio dos aparatos pelos empregados, 

as chances de frustrações de safras serão mínimas. 

Já no setor industrial, os modelos pós-fordistas permitiram um progresso ainda 

maior da substituição da mão de obra humana por máquinas, o que acarretou a ideia 

de que o operariado teria se tornado um mero personagem da história (MAIOR, 2017, 

p. 80). 

Todavia, segundo estatísticas do comércio, o cenário das indústrias, 

principalmente varejistas, em que tanto a falta quanto o excesso de produtos causam 

grandes impactos, tornou-se um ramo de atividade dificultosa, pois não há como 

prever a demanda crescente entre essas empresas que, comumente, perdem o 

controle de seus estoques. 

Ultimamente, para amenizar o problema, os investidores da área de automação 

inventaram uma plataforma que emprega a inteligência artificial para tornar o 

prognóstico mais preciso, garantindo um abastecimento da loja de acordo com a 

procura do consumidor (MAIOR, 2017, p. 87). 

A presença desse novo mecanismo no setor também auxiliará os operários a 

desenvolverem suas tarefas mais rapidamente, visto que, de modo isolado, a máquina 

não executa todas as atividades. Ademais, o controle de toda a demanda necessária 

é algo inviável sem a contratação de empregados para os postos de trabalho mais 

especializados, ensejando, assim, com que sejam evitadas as demissões em massa.  

A automação está tão avançada que até os cargos mais qualificados, como a 

gerência média, poderão ser praticados por ela, com muito mais excelência e 

despreocupação, vez que os serviços mecânicos e de controle de estoques já são 

passíveis de serem substituídos por sistemas de inteligência artificial.  
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O advento da inteligência artificial, porém, gera opiniões antagônicas dentre os 

diferentes postos de trabalho; atividades como operadores de call center e 

telemarketing, por exemplo, não é de hoje, sentem o peso da tecnologia, afinal, a 

maioria dos empregadores está priorizando profissionais da área de TI nos quadros 

de suas empresas (ÉPOCA, 2018). 

Enquanto isso, entre os profissionais do setor imobiliário, os avanços 

tecnológicos não lhes causam espanto algum; pelo contrário, afirmam que a 

tecnologia vem para facilitar e auxiliá-los, porque suas exigências vão além de aferir 

valores e/ou indicar imóveis a clientes. Na opinião deles, as máquinas não 

conseguiriam executar as consultorias, tampouco oferecer diretrizes para a vida e 

compartilhar as experiências intrínsecas às pessoas. 

Logo, o desenvolvimento da inteligência artificial conduziu a uma nova 

perspectiva de profissionalização e o principal aspecto a ser considerado nos conflitos 

de gerações é a expectativa de vida do brasileiro, principalmente ante à 

vulnerabilidade daqueles trabalhadores que terão seus postos de trabalho, 

integralmente, substituídos pela ascendência da inteligência artificial. 

Com a dilatação desse tempo, um novo perfil de profissional começa a ser 

esboçado, e as carreiras que, antes, conservavam-se por 35 anos (em média), na 

atualidade, alcançam, facilmente, 45 ou 50 anos. Consequentemente, é primordial 

fazer uma aposta de carreira, mas, no meio desse curso, pensar em outros rumos ou 

incluir uma nova profissão e, ainda, ampliá-la (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

Contudo, importa, conjuntamente, observar que o progresso não atinge as 

pessoas de diferentes regiões na mesma velocidade; não será de modo imediato que 

as profissões irão desaparecer, como num filme de ficção científica, em que táxis são 

conduzidos por robôs, por exemplo. Apesar do desenvolvimento dos carros 

autônomos e do início dos testes de automóveis que dispensam motoristas, ainda vão 

se passar décadas até que tal função desapareça por completo. 

Ressalte-se que, mesmo no século atual, pessoas vivem sem energia elétrica 

ou água encanada e usam fogão à lenha. Portanto, o avanço não se estende, 

indistintamente, a indivíduos de diferentes regiões; prova disso é que carroças 

continuam sendo fabricadas no mundo, apesar de o automóvel ter sido inventado no 

fim do século XIX. Mesmo que já bastante desenvolvidas, as novas tecnologias 

demandam tempo para serem popularizadas. 
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Em tese, a inteligência artificial não deve ser vista como uma ameaça, porque 

representam uma solução ao alavancar e desenvolver todo o mercado de trabalho, 

afinal os robôs podem assessorar os humanos em suas atividades, sem os substituir. 

Em outros termos: o fato de que os robôs estejam, mais e mais, equiparados aos seres 

humanos não significa que todos os postos de trabalho serão, prontamente, atendidos 

pela tecnologia avançada; o contato com as máquinas, sistematicamente, será direto 

e de mútua colaboração. 

A inteligência artificial engloba inúmeros setores e profissões. Quando, 

efetivamente, todos eles estiverem “atingidos” por esse fenômeno, deve haver a 

conscientização coletiva para que não resultem grandes problemas sociais, já que, 

certamente, muitos seguirão alheios ou não adaptados à nova configuração 

econômica. 
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3 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DIGNO E OS DIREITOS D A 

PERSONALIDADE DO TRABALHADOR 

 

Conforme explanado, nos últimos anos, houve uma série de mudanças no 

mundo das organizações e do trabalho e, no bojo dessas transformações, está seu 

protagonista: o trabalhador, que é, antes de tudo, um ser humano digno. 

Assim, não se deve obliterar que, quando o Direito é concebido tendo como 

destinatário os seres humanos em convivência, é fundamental a ideia de pessoa e de 

personalidade para a compreensão deste fenômeno, especialmente, a importância 

dos direitos de personalidade para o trabalhador, já que o ser humano passa a maior 

parte do convívio com as pessoas em seu trabalho (CANTALI, 2009, p. 27). 

É imperioso, também, observar que a Constituição Federal de 1988 reconhece 

a importância da dignidade da pessoa humana desde o art. 1°, inciso III. Por essa 

razão, todos os seres humanos, sem exceção, são dignos e, de modo particular, o 

são no meio ambiente de trabalho, onde a vida do trabalhador deve ser preservada 

na mesma proporção que o meio ambiente deve ser equilibrado, conforme o art. 225, 

do mesmo dispositivo legal, para que haja convivência harmoniosa nas relações 

empregatícias. 

Leda Maria Messias da Silva conduz ao lume da seara trabalhista tal 

constatação, analisando que o meio ambiente do trabalho compreende não apenas o 

local em que o trabalhador presta serviços, mas, também, todos os fatores internos 

ou externos que o influenciam, reportando que, invariavelmente, todos os aspectos 

devem ser notados para que haja equilíbrio ou desequilíbrio no meio ambiente laboral 

(SILVA, 2013, p. 24-25). 

É importante ressaltar que o equilíbrio será alcançado tanto por fatores internos 

quanto externos ao meio ambiente do trabalho, uma vez que, constitucionalmente, é 

garantida a qualidade de vida sadia ao trabalhador em um meio ambiente laboral 

digno; para isso, atuam os direitos da personalidade do trabalhador, dentre os quais 

estão, por exemplo: a vida, a honra e a imagem do trabalhador, que devem ser 

resguardadas dentro e fora do meio ambiente laboral, a fim de que se mantenha tal 

equilíbrio. 

É notório que a legislação trabalhista protege, indiretamente, os direitos da 

personalidade dos sujeitos da relação de trabalho, tendo em vista que, muitas vezes, 
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a globalização e a busca incessante pelo lucro podem ensejar em atos que atentam a 

dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade.  

De igual modo, Mauricio Godinho Delgado assevera que os direitos da 

personalidade do trabalhador são princípios cardeais da ordem constitucional 

brasileira democrática, uma vez que a própria Constituição reconhece a 

essencialidade da conduta laborativa como sufrágio do ser humano, quer no plano de 

sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social 

(DELGADO, 2003, p. 55-60). 

Portanto, para que o meio ambiente do trabalho esteja equilibrado, os direitos 

da personalidade do trabalhador devem ser analisados, considerando-se que, 

somente a partir da eficácia na garantia destes direitos, é que o meio ambiente do 

trabalho tornar-se-á digno, corroborando em melhor qualidade de vida ao trabalhador, 

garantindo, ao mesmo tempo, a produção e suprindo as necessidades existenciais da 

pessoa no meio ambiente de trabalho. 

Nesse contexto, Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 456) reconhece os 

estreitos laços entre o meio ambiente de trabalho digno e os direitos da personalidade 

do trabalhador quando defende a dignidade da pessoa humana, em especial, do 

trabalhador no meio ambiente laboral mediante a efetiva responsabilidade do 

empregador. 

Portanto, todos os direitos da personalidade do trabalhador devem ser 

respeitados para que haja um equilíbrio no meio ambiente de trabalho e, 

consequentemente, para que este se torne digno, proporcionando a equivalência da 

produção com a qualidade de vida, uma vez que, constitucionalmente, deve haver o 

resguardo ao direito à vida, integridade física dentre outros direitos da personalidade 

que serão analisados neste estudo. 

 

3.1 Conceito e classificação dos Direitos de Person alidade 

 

É fundamental conceituar os direitos da personalidade e tecer considerações 

quanto à classificação deles, pois, como anotado, encontram-se intimamente ligados 

à dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho. 

Nesse viés, Silvio Romero Beltrão os descreve enquanto uma categoria 

especial de direitos subjetivos, que garantem o gozo e o respeito ao seu próprio ser 

em todas as suas manifestações espirituais ou físicas; desse modo, observa-se a 
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importância e o liame que há entre os direitos da personalidade do trabalhador e o 

meio ambiente do trabalho digno (BELTRÃO, 2014, p. 21). 

Portanto, como os direitos da personalidade do trabalhador lhes são privativos; 

a sua potencialidade traz condições para o desenvolvimento do indivíduo na 

sociedade ou, em outras palavras, a valorização da vida, honra, imagem, integridade 

física do trabalhador no meio ambiente de trabalho são basilares para a garantia da 

qualidade de vida sadia dos trabalhadores. 

Segundo Carlos Alberto Bittar, consideram-se direitos da personalidade 

aqueles inerentes à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na 

sociedade, previstos no ordenamento jurídico, justamente para a defesa de valores 

congênitos ao homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a 

intelectualidade e outros tantos direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa 

humana (BITTAR, 1999, p. 27-33). 

Conceituar os direitos da personalidade, então, sempre foi uma tarefa complexa 

aos muitos estudiosos que tentam sistematizar a matéria em comento, afinal não há 

um posicionamento unânime a respeito do enunciado tampouco de uma classificação 

mais adequada. 

Dentre os autores que se curvaram à tarefa, Cesar Fiuza declara que os direitos 

da personalidade são genéricos, extrapatrimoniais, absolutos, inalienáveis ou 

indisponíveis, imprescritíveis, intransmissíveis ou vitalícios, impenhoráveis, 

necessários, essenciais e preeminentes (FIUZA, 2003, p. 43). 

Já o italiano De Cupis, que possui um dos mais consagrados trabalhos sobre o 

tema, postula esses direitos como essenciais, pois constituem a medula da 

personalidade, sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade 

completamente irrealizada, privada de todo seu valor concreto; assim, constituem, no 

âmbito do sistema dos direitos subjetivos, uma categoria autônoma, que deriva do 

caráter de essencialidade que lhes é próprio (DE CUPIS, 1961, p. 22-24). 

Em relação aos direitos da personalidade e aos diversos conceitos aferidos ao 

conteúdo, Elimar Szaniawski, sob o ponto de vista jurídico, atribui a este direito o título 

de primeiro bem de uma pessoa; na sua ótica, é por meio da personalidade que o 

indivíduo adquire e defende os demais bens, visto que é este o direito que confere 

proteção à vida, à liberdade e à honra, que são inerentes a pessoa humana 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 37). 



34 

 

Assim, nota-se uma autêntica dificuldade para unificar o conceito aos direitos 

da personalidade; entretanto, com base nessas definições, conclui-se que, nas 

relações laborais, a proteção aos direitos da personalidade do trabalhador, por 

exemplo, deve ser maior do que qualquer pretensão lucrativa, o que não exclui o lucro 

como finalidade do empreendimento, todavia, deve-se respeitar o tutelado por 

princípios e pela Constituição Federal, restando superior ao valor financeiro, 

resguardando a vida, a honra e a dignidade da pessoa humana, seja trabalhador ou 

empregador. 

Além disso, atualmente, os indivíduos dedicam a maior parte de seu tempo ao 

trabalho; por conseguinte, os direitos de personalidade existem para amparar o 

trabalhador no que tange à sua imagem, vida privada, integridade física e honra, 

sendo este somente um rol exemplificativo aos inúmeros direitos personalíssimos, 

que, conforme os casos concretos, poderão amoldar-se à garantia da dignidade da 

pessoa humana assegurada pela Constituição Federal de 1988, que será objeto de 

atenção mais adiante. 

Dada a atual convivência dos seres humanos com as novas tecnologias no 

meio ambiente de trabalho com a própria Constituição brasileira, em seu inciso XXVII, 

resguarda e reconhece a proteção para todos os trabalhadores por efeito do 

crescimento da automação, a fim de que os direitos da personalidade destes sejam 

preservados, especialmente no que se refere à saúde. 

 

3.2 A Dignidade da Pessoa Humana como dimensão dos Direitos da 

Personalidade 

 

Embora a CLT não evidencie em capítulo específico a respeito dos direitos da 

personalidade e da dignidade da pessoa humana, como assinalado, estes são temas 

que se aplicam ao meio ambiente do trabalho; prova disso é que quaisquer lesões a 

estes direitos são passíveis de punição na seara trabalhista, com fundamento na 

própria CLT, que reconhece a vida, honra e imagem de ambas as partes da relação 

empregatícia, e, subsidiariamente, também na Constituição Federal. 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 evidenciou “[...] a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da república e os direitos que materialmente 

emergem da dignidade e da sua afirmação e proteção foram tomados como 

fundamentais” (FACHIN, 2005, p. 53). 
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Porquanto a importância da Dignidade da Pessoa Humana passou a ser 

tutelada em diversos ordenamentos jurídicos, sobretudo na Constituição de 1988, 

estabeleceu-se como objetivo comum a busca pela mais ampla e possível dignidade 

da pessoa humana por meio de Direitos e Garantias Fundamentais da pessoa em seu 

desenvolvimento integral, para se alcançar uma vida digna. 

Nessa toada, Elimar Szaniawski preceitua que o princípio da dignidade da 

pessoa humana é o norteador do ordenamento jurídico pátrio, daí se constitui cláusula 

geral de proteção da personalidade, pois é a pessoa natural o primeiro e último 

destinatário da ordem jurídica (SZANIAWSKI, 2005, p. 137). 

Tal atribuição enfatiza que o constituinte brasileiro optou por construir um 

sistema de tutela da personalidade humana alicerçando o direito geral de 

personalidade pátrio, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana e de alguns 

outros princípios constitucionais fundamentais, espalhados em diversos Títulos, que 

garantem o exercício do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa humana. 

 É importante ressaltar que a Alemanha foi o primeiro país a estabelecer a 

dignidade da pessoa humana como princípio inviolável e inerente ao livre 

desenvolvimento da personalidade, tamanha a importância deste princípio, que, aliás, 

foi colocado no artigo primeiro da constituição germânica. Assim, sob a influência 

alemã, o Brasil, que na época vivia o regime militar, com a tortura e o desrespeito às 

liberdades fundamentais, sendo a repressão intensa, presenciou o constituinte 

brasileiro compelido a incluir como um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito da República Federativa a dignidade da pessoa humana (SILVA, 1998, p. 84-

94). 

Do mesmo modo, Ingo Wolfgang Sarlet conduziu à baila que os antecedentes 

da vida humana digna, no âmbito da evolução do pensamento ocidental, encontram 

raízes desde o pensamento clássico e o ideário cristão, quando a Bíblia, tanto no 

antigo como no novo testamento, apresenta a criação do homem à imagem e 

semelhança de Deus; portanto, todo ser humano é dotado de um valor próprio e 

intrínseco e jamais deve ser considerado mero objeto (SARLET, 2009, p. 192). 

A dignidade da pessoa humana é destacada como princípio fundamental na 

Constituição Federal de 1988 e como dimensão dos direitos da personalidade; todo 

ser humano é dotado de um valor próprio e intrínseco, que, sob uma dimensão 

histórico-cultural do tema, evidencia a vida digna enquanto uma atividade subsidiária 

e não prestacional do Estado, mas uma condição do próprio homem. 
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Logo, atualmente, a dignidade da pessoa humana é uma norma primordial na 

ordem jurídico-constitucional brasileira, sendo sua definição estabelecida no contexto 

histórico desdobrado ao longo do século XX, com a tendência internacional de 

consagração deste princípio. Por conseguinte, hoje, tal princípio integra o direito 

positivo no texto constitucional brasileiro como norma fundamental, positivada na 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse diapasão, Leda Maria Messias da Silva analisa que a Organização 

Internacional do Trabalho, na Recomendação 193, ao aplicar a expressão “emprego 

decente”, o faz com a conotação de que o trabalho seja decente, em todos os seus 

aspectos, inclusive naquilo que tange ao ambiente digno do trabalhador (SILVA, 2013, 

p. 89). 

Nota-se, ainda, que o Poder Constituinte prezou pela garantia de um meio 

ambiente de trabalho equilibrado, com o intuito de assegurar a dignidade humana 

durante o contrato laboral, acompanhando o entendimento da Legislação 

internacional; assim, a Constituição Federal de 1988 consagra, em conjunto com a 

dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa como 

princípios fundamentais, basilares ao ordenamento jurídico, apontando o trabalho 

como garantidor da melhoria da condição social do trabalhador. 

Desse modo, faz-se necessária a compreensão dos aspectos acerca da 

importância valorativa da dignidade da pessoa humana, bem como da ideia de direitos 

da personalidade, pois ambos os conceitos estão, intensamente, vinculados à 

dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho. 

 

3.3 Os Direitos de Personalidade  

 

Além dos dispositivos legais mencionados, na seara trabalhista, o cenário 

recorrente é aquele em que o indivíduo se submete ao trabalho por necessidade de 

subsistência. Sob este viés, é importante ressaltar que, dada a esta necessidade do 

empregado, o poder diretivo não deve tirar vantagem desta condição; para isso, é 

preciso respeitar a função social do trabalho, os direitos da personalidade e a 

dignidade da pessoa humana, garantidos, constitucionalmente, ao trabalhador, bem 

como as demais limitações legais ao empregador. 

Observa-se que os direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana 

estão, diretamente, ligados ao meio ambiente de trabalho. Por essa razão, se o 
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empregador ou empregado não mantiverem o devido respeito aos preceitos legais em 

comento, certamente ensejará reparação ao ser humano ofendido em seus direitos 

de personalidade e dignidade, com fundamento na Constituição Federal, na legislação 

civilista e na trabalhista, inclusive conforme os diversos textos internacionais que 

possuem um caráter supraconstitucional. 

Inicialmente, ressalta-se que, do conceito de direitos da personalidade 

enunciado, direitos que se dignam a tutelar a pessoa natural em sua essência, isto é, 

constituindo atributos do ser humano necessários para seu pleno desenvolvimento 

físico, moral e intelectual, encontram-se relacionados direitos existenciais do ser 

humano, em contraposição aos direitos patrimoniais. 

Assim, é sujeito ativo dos direitos da personalidade todo e cada homem, pois a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem institui como direito geral o livre e pleno 

desenvolvimento da personalidade, sem contar as demais previsões específicas em 

relação aos Direitos fundamentais da personalidade (SOUSA, 2011, p. 97-99). 

Quanto à origem dos direitos da personalidade, a doutrina majoritária preceitua 

que eles têm origem no jusnaturalismo; são direitos que resultam dos valores, logo 

são anteriores ao próprio ordenamento jurídico e, por isso, são vitalícios, inatos, 

absolutos, irrenunciáveis, impenhoráveis e imprescritíveis (GONÇALVES, 2010, p. 28-

33). 

Nessa linha, é enfatizado o trabalho como substância do homem e bem 

tutelado, constitucionalmente, para proteção aos direitos da personalidade do ser 

humano, enquanto algo próprio e inerente à sua natureza, sendo irradiados como 

direitos fundamentais ao seu pleno desenvolvimento e necessários à preservação do 

aspecto físico, psíquico, moral e intelectual; note-se que a violação de quaisquer 

direitos da personalidade do trabalhador incidirá sobre a dignidade (ALVARENGA, 

2013, p. 73). 

Dentre esses direitos da personalidade, reforça-se que o presente estudo tem 

por propósito analisar as questões cuja aplicabilidade gravita à luz dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na seara 

laboral, Arnaldo Süssekind assevera que o cotidiano do contrato de trabalho, com o 

relacionamento pessoal entre o empregado e o empregador, ou aqueles a quem este 

delegou o poder de comando, possibilita, sem dúvida, o desrespeito dos direitos da 

personalidade por parte de ambas as partes contratantes (SÜSSEKIND, 1995, p. 18). 
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Tais direitos da personalidade não são taxativos; aliás, a própria Constituição 

Federal de 1988 reconheceu a dignidade da pessoa humana como cláusula geral em 

seu artigo primeiro, inclusive para evitar qualquer colisão destes direitos da 

personalidade que estão todos no mesmo patamar com o mesmo valor jurídico. 

Já a título exemplificativo, Francisco Amaral relaciona os direitos da 

personalidade aos direitos subjetivos, haja vista que conferem ao seu titular o poder 

de agir na defesa dos bens ou valores essenciais da personalidade, que 

compreendem, no seu aspecto físico, o direito à vida e ao próprio corpo; no aspecto 

intelectual, o direito à liberdade de pensamento, direito de autor e de inventor; e no 

aspecto moral, o direito à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem, à 

identidade e, ainda, o direito de exigir de terceiros o respeito a esses direitos 

(AMARAL, 2000, p. 29-32). 

Assim, podemos classificar os direitos da personalidade conforme a proteção à 

vida e integridade física que proporcionam, recapitulando a ideia anteriormente 

apontada de que o trabalhador é, antes de conceitos, uma pessoa, um humano e, 

enquanto tal, possui atributos essenciais decorrentes de sua dignidade. Quaisquer 

hipóteses de lesões aos direitos de personalidade do trabalhador geram danos morais 

a serem reparados ao prejudicado, pois são bens jurídicos protegidos, inerentes à 

personalidade do ser humano, com fundamento jurídico consolidado no art. 12, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Sintetizando a explanação ora desenvolvida, a abordagem a respeito dos 

direitos da personalidade permite a depreensão de que eles estão entrelaçados aos 

direitos sociais trabalhistas; ou, de outra forma: como os direitos da personalidade são 

espécies de direitos inerentes à dignidade humana e têm por objeto a proteção da 

incolumidade física, psíquica e moral da própria pessoa, no âmbito trabalhista, 

empregados e empregadores são titulares de direitos da personalidade, podendo 

figurar na qualidade de vítimas de danos morais. 

  

3.3.1 O Meio Ambiente de Trabalho e os Direitos da Personalidade 

 

Em um primeiro momento, a pesquisa concentra-se na análise da dimensão 

ética do princípio da dignidade da pessoa humana como garantidor dos direitos de 

personalidade do homem, que, por seu turno, faz jus ao meio ambiente de trabalho 

seguro. Com essas considerações, tais temas serão abordados, mediante exposição 
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teórica do princípio da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento de ligação 

dos direitos de personalidade, para, na sequência, serem conceituados o meio 

ambiente do trabalho e sua tutela no ordenamento jurídico brasileiro, regulado pela 

dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho. 

Para Raimundo Simão de Melo, o meio ambiente geral, que é regido por 

princípios e diretrizes, tem como objeto maior a tutela da vida humana, seu valor 

fundamental. Além disso, preceitua que, apesar de o meio ambiente ter esta definição 

geral, ele subdivide-se em: natural, artificial, cultural e do trabalho, ressaltando a 

importância do meio ambiente laboral, bem como de seu objeto de tutela à vida 

saudável do ser humano (MELO, 2016, p. 145). 

O meio ambiente do trabalho, portanto, não pode resumir-se apenas ao local 

onde as pessoas executam suas atividades laborais, visto que cumprem, também, 

uma função social: assegurar equilíbrio ao trabalhador, remunerado ou não, homem 

ou mulher, celetista ou servidor público, sem distinção. 

Atualmente, segundo as normas constitucionais, a proteção ao meio ambiente 

do trabalho vincula-se à saúde do trabalhador, significando um direito da 

personalidade garantido, igualmente, no texto constitucional; por isso, o bem a ser 

protegido sob condições laborais adequadas é a vida e a integridade do trabalhador. 

Ocorre que existem trabalhos que, por sua natureza, podem acarretar danos à 

saúde dos trabalhadores, como é o caso das atividades insalubres, periculosas e 

penosas que criam condições adversas à função social laboral em questão, por conta 

do comprometimento da saúde da população trabalhadora, uma vez que a simples 

percepção do adicional não ameniza os efeitos dos agentes prejudiciais à saúde; pelo 

contrário, ofendem a previsão constitucional do art. 225, caput, que garante um meio 

ambiente equilibrado (CERVO, 2007, p. 243). 

Assim, é importante ressaltar que, com o progresso industrial e tecnológico, o 

meio ambiente do trabalho deve ser protegido, especialmente sua maior tutela, a vida 

do trabalhador, que envolve todos os direitos da personalidade constitucionalmente 

garantidos e vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

À luz do texto constitucional, os Direitos fundamentais são prerrogativas ou 

vantagens jurídicas estruturantes da existência e projeção da pessoa humana e de 

sua vida em sociedade; por conseguinte, o meio ambiente do trabalho equilibrado 

depende, diretamente, da garantia dessas prerrogativas, especialmente dos direitos 

da personalidade do trabalhador, para a valorização do trabalho que também é um 
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dos princípios cardeais da ordem constitucional brasileira democrática (DELGADO, 

2006, p. 31-34). 

Conclui-se, pois, que os avanços dos direitos fundamentais nas relações de 

trabalho permitem, finalmente, caminhos determinantes para concretizar, de maneira 

harmônica e combinada, a construção de um processo extensivo dos direitos 

fundamentais trabalhistas, desde que compreendam as relações empregatícias, 

facultando um meio ambiente equilibrado, com a garantia de todos os direitos da 

personalidade do trabalhador. 

 

3.4 Evolução Tecnológica e o Meio Ambiente Laboral 

 

Conforme as análises relativas ao conceito e às características do meio 

ambiente de trabalho digno, inevitável salientar a função social do trabalho, da 

garantia dos direitos da personalidade e do meio ambiente equilibrado, tendo em vista 

que, muitas vezes, as recentes transformações tecnológicas no meio ambiente laboral 

têm um discurso hegemônico como sinônimo do progresso resultante da globalização, 

que, diversamente, também, conduz à exclusão, concentração de renda, ao 

subdesenvolvimento e a graves danos aos direitos da personalidade do trabalhador, 

agredindo e restringindo direitos humanos essenciais. 

Portanto, a consequente introdução de inovações tecnológicas no meio 

ambiente do trabalho sempre deve observar os princípios e as diretrizes 

constitucionais elencados, considerando-se que o mundo do trabalho, nos dias atuais, 

passa por um processo de reestruturação produtiva e organizacional promovida pelo 

admirável desenvolvimento das tecnologias da informática e das telecomunicações, 

com o computador caminhando (já com passos largos) para a substituição do trabalho 

humano (FERREIRA, 1994, p. 3-5). 

Tais transformações tecnológicas, no entanto, serão diferentes do influxo da 

revolução da energia, no século XIX, com o lançamento da máquina a vapor. Seguindo 

com Ferreira (1994), o autor pondera que, no presente, a automação objetiva ampliar 

o trabalho mental, enquanto, no final do século passado, o vapor substituiu e ampliou 

o trabalho físico. 

Referida percepção, porém, soa equivocada, dado que, conforme aduz Celso 

Antônio Bandeira de Mello, o homem trabalhador deve ser visto como sujeito-fim e 

não como objeto-meio do desenvolvimento. Ora, o fundamento para determinar o 
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valor social do trabalho não está no trabalho em si, mas no fato de que quem o realiza 

é um ser humano trabalhador, de modo que a dimensão da sua verificação será 

sempre subjetiva (MELLO, 2010, p. 26-29). 

Nessa senda, distingue-se que o valor social do trabalho inclui a pessoa 

humana do trabalhador, não havendo que se falar em substituição integral da força de 

trabalho humana em detrimento da ascensão das máquinas. De igual modo, também 

não se pode ofuscar a realidade da constante evolução tecnológica, porque, a 

exemplo da máquina a vapor, embora esta seja uma descoberta do século passado, 

a inovações tecnológicas são contínuas, processando-se com a expansão das áreas 

de conhecimento e das aplicações da informação no meio ambiente de trabalho. 

O domínio da atual sociedade tecnológica está nas necessidades das 

máquinas; e os modelos mecânicos de raciocínio são uma resposta às atitudes 

humanas, adequando a natureza aos seus interesses de sobrevivência, mediante 

construções mentais, que tornam possíveis a adaptação às técnicas, bem como a 

solução dos problemas que desafiam a inteligência humana. 

A título de exemplo, no século XVI, quando Gutenberg idealizou os tipos 

móveis, a imprensa desempenhou papel decisivo na difusão das ideias e na 

ampliação da consciência crítica que o homem tinha do mundo e de si mesmo. Então, 

no início do século XX, houve o aperfeiçoamento técnico do telefone, do telégrafo, da 

fotografia, do cinema, do rádio, televisão e da comunicação via satélite, 

sucessivamente, transformando a estrutura do pensamento humano e transferindo à 

atualidade a cultura da automação e da ascensão da inteligência artificial, em 

especial, no meio ambiente do trabalho, que já altera, novamente, a consciência 

humana (KÜJAWSKI, 1988, p. 144). 

Dessa constatação, e com o passar do tempo, mesmo que as formas de 

controle de produção e divisão do trabalho tornem-se mais rigorosas, aprimorando-se 

tanto para métodos científicos de racionalização do trabalho, objetivando a 

produtividade, a competitividade e a especialização, tal progresso e expansão da 

ciência e da tecnologia precisa acompanhar a cadência da inteligência humana para 

resgatar o sentido humano no meio ambiente laboral. 

Repercute, desse modo, que o constante desenvolvimento da sociedade atual, 

bem como o fortalecimento de sua economia são consequências do intenso uso social 

e econômico da ciência e tecnologia. Em decorrência disso, a competitividade revela-

se, cada vez mais, condicionada à inovação tecnológica, automação industrial, ao 
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acesso e uso de conhecimentos multidisciplinares e à obtenção de elevados níveis de 

qualidade e produtividade. Com essas inovações, a estrutura produtiva, tecnicamente 

dinâmica, deve, pois, explorar as capacidades que o conhecimento humano já 

conquistou, a fim de harmonizar o progresso social e econômico da sociedade. 

 

3.4.1 Inteligência artificial e direitos da persona lidade 

 

A recente transição do século XX para o novo milênio reflete na alteração 

paradigmática da sociedade industrial para a sociedade da era virtual. Em relação ao 

contexto jurídico atual, no que tange ao meio ambiente do trabalho, há a ação do 

advento da automação, das possibilidades da inteligência artificial e da vertiginosa 

difusão da Internet, o potencial massificador do espaço digital; já concomitante a este 

desenvolvimento, estão os direitos da personalidade de ambas as partes da relação 

empregatícia (OLIVO, 2000, p. 44). 

Assim, diante da progressiva evolução da tecnologia de informação neste novo 

meio ambiente laboral que se instala, essencialmente, torna-se fundamental proteger 

os direitos da personalidade, a fim de preservá-los em face da recente convivência 

com a automação e com a ascendência da inteligência artificial no meio ambiente do 

trabalho. 

Nesse contexto, em que o planejamento e o aprendizado com máquinas 

aperfeiçoam-se, também respaldando o processamento e reconhecimento da fala, a 

visão computacional e a computação afetiva, os direitos da personalidade merecem 

destaque, haja vista que, embora ainda seja simples a criação de algoritmos e o 

aperfeiçoamento da robótica, tais direitos devem ser, desde já, reafirmados no meio 

ambiente do trabalho, para que não haja a sua violação quando da efetiva convivência 

do ser humano com os robôs. 

Aliás, ampliada importância deve ser concedida aos direitos da personalidade 

dos trabalhadores, uma vez que toda a luta para impedir que o trabalho fosse reduzido 

à situação de mercadoria durante o século passado não pode ser desperdiçada neste 

novo século, cujo desafio é ainda maior, isto é, evitar que o trabalhador seja reduzido 

à condição de mercadoria por obra das novas tecnologias, que intensificam as 

exigências em relação à força de trabalho humana em sua equiparação às máquinas, 

precarizando o meio ambiente laboral e violando, diretamente, os direitos da 

personalidade. 
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Recorre-se, portanto, à Constituição Brasileira, particularmente ao art. 7°, inciso 

XXVII, que garante proteção a todos os trabalhadores ante a automação. Há, ainda, 

que se destacar que, em determinadas sociedades, o retrocesso é tal que as 

máquinas são substituídas pelos humanos, dada a objetificação do ser humano, como 

se pode observar em Dongguan, na Província de Guangdong, sul da China, cidade 

conhecida como a fábrica do mundo, ao se consolidar na confecção de vestuários, 

calçados e dispositivos como smartphones. Nos últimos tempos, porém, com a 

economia arrefecida e os crescentes custos laborais, o local acabou cedendo à 

modernização, com a introdução de robôs e operadores de máquinas qualificados, 

uma vez que o salário mínimo saltou de 690 yuan em 2006 para 1.510 yuan em 2015 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

As adaptações no delineamento das fábricas de Dongguan iniciaram em 

setembro de 2014, com a crise de mão de obra e a dilatação dos custos laborais; a 

cidade, então, passou a buscar a automação e a oferecer subsídios para a manufatura 

nos chamados programas "máquina para o homem", já que as máquinas ampliaram 

a produtividade em 2,5 vezes. Com isso, cerca de 200 mil trabalhadores das linhas de 

produção foram dispensados, afinal os custos na manutenção máquinas eram 

menores do que o despendido na conservação de trabalhadores qualificados. 

Além disso, o texto constitucional assegura o trabalho como valor social, 

notadamente a importância do trabalho humano para o desenvolvimento econômico, 

social e pessoal, considerando-se que a atividade laboral está ligada à produção, 

ainda que, também, proporcione satisfação pessoal ao homem, sendo ressaltado o 

direito à vida, honra e saúde do trabalhador no seu convívio com a ascendência da 

automação no meio ambiente do trabalho (SÜSSEKIND, 2000, p. 29-33). 

Contudo, com o avanço da inteligência artificial e com os investimentos na 

automação, os postos de trabalho que exigem, especificamente, também as 

habilidades humanas têm sido exploradas pelas indústrias, para que, em um futuro 

não muito distante, os robôs substituam ou, mesmo, auxiliem tais atribuições, 

facilitando, paulatinamente, o mercado de trabalho (DE MASI, 2003, p. 92). 

Logo, o desenvolvimento da inteligência artificial conduziu a uma nova 

perspectiva de profissionalização, ainda que o principal aspecto a ser considerado nos 

conflitos de gerações diz respeito ao fato de que tal progresso não atinge as pessoas 

na mesma velocidade, não sendo, pois, imediatamente, que as profissões poderão 

desaparecer; podem passar décadas para que as tecnologias estejam popularizadas, 
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afinal, mesmo que já bastante desenvolvidas, elas demandam tempo para se 

tornarem populares. 

Desse modo, é importante ressaltar que a convivência de homens e máquinas, 

cada vez mais frequente no meio ambiente do trabalho, não pode atentar à dignidade 

humana, tampouco aos direitos da personalidade dos trabalhadores, dentre eles o 

direito à vida, à honra e à saúde de seres humanos em detrimento da automação. 

Uma vez feridos tais direitos, ao trabalhador resta o alheamento do meio ambiente 

laboral, haja vista o enquadramento no ordenamento jurídico constitucional e 

trabalhista, que garante o respeito a estes direitos, quando da prevenção das relações 

laborais, visando, mormente, a valorização da pessoa humana. 

 

3.5 O valor social do trabalho na Constituição Fede ral de 1988 e os direitos 

sociais 

 

A Constituição Federal tutela, além da dignidade humana como princípio basilar 

do ordenamento jurídico, o valor social do trabalho como garantia de meios para 

consecução de uma vida digna ao trabalhador, nos termos do art. 1º e seus incisos. 

Para mais, nos termos do art. 7º delibera sobre os contratos e as condições de 

trabalho, objetivando a promoção humana e a proteção do trabalhador. 

O novo contexto da inteligência artificial no meio ambiente do trabalho deve 

analisar todos os preceitos constitucionais para não colidir com os compromissos de 

proteção à cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho 

previstos no art. 1º da Constituição Federal de 1988, a qual, também em seu artigo 2º, 

estabelece como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, bem como erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 

Assim, a Carta Magna de 1988 tutela os direitos fundamentais do homem, 

consagrando a necessária proteção à dignidade humana, ao valor social do trabalho 

e da livre iniciativa, além da garantia social do trabalho e preceitos fundamentais, base 

do Estado Democrático de Direito. 

No mesmo sentido, o art. 170 preconiza que a ordem econômica é “fundada na 

valorização do trabalho humano”. Dessa forma, deve-se dar atenção à dimensão 

humana do trabalho, relacionando-o à dignidade e à própria subsistência da pessoa, 

tal como à dimensão patrimonial do trabalho, cuja finalidade é a retribuição pecuniária. 
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Pelo abrigo dado ao trabalho pelo ordenamento jurídico brasileiro, regulado 

pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho, ressaltam-se tais 

direitos como garantidores do mínimo existencial necessário a uma vida digna, pelos 

valores constitucionalmente assegurados, que versam sobre a necessária proteção 

do trabalhador e seus direitos da personalidade. 

Dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos da 

personalidade e o valor social do trabalho emanam como limites para conter o avanço 

da inteligência artificial no meio ambiente do trabalho, restabelecendo o equilíbrio 

entre trabalhadores e empregadores; ou seja, os direitos fundamentais propiciam 

resistência aos acontecimentos de ordem econômica, em respeito à dignidade da 

pessoa humana. 

Os art. 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição Federal de 1988 regulamentam as 

relações de trabalho, versando sobre o valor social do trabalho e a melhoria da 

condição social; do mesmo modo, o inciso XXVII do art. 7º do mencionado dispositivo 

legal tutela os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, visando à melhoria da 

condição social destes. Ademais, é contemplado, ainda, o princípio da vedação do 

retrocesso social, ao reconhecer a importância na melhoria da condição social do 

trabalhador (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 77). 

Logo, não paira dúvida em que o trabalho é um instrumento de valorização e 

promoção humana, pois dignifica a pessoa à medida que favorece a convivência entre 

os cidadãos, considerando-se a autoafirmação do indivíduo perante a sociedade por 

meio de sua atividade laboral. 

Nesse sentido, o trabalho não somente representa o progresso humano, mas, 

também, uma conquista do homem, que, conforme analisado, desde os primórdios, o 

trabalho destacou-se como símbolo do desenvolvimento econômico, mediante a 

circulação de bens e serviços, a produção de riquezas, dentre outros aspectos que 

sempre atenderam às necessidades vitais de toda a civilização. 

No âmbito internacional, a Organização internacional do Trabalho (OIT) 

concretizou a tutela dos direitos fundamentais do trabalhador, com convenções 

internacionais, sendo imperioso ponderar que a grande maioria dessas conquistas 

trouxe maior respeito à dignidade humana e aos direitos da personalidade dos 

trabalhadores (SERVAIS, 2004, p. 240). 

Nesse rumo, também o Brasil, com a Constituição Cidadã de 1988, concretizou 

as garantias de proteção ao trabalhador, dentre as quais são apontadas: a 
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inviolabilidade à intimidade, à honra, à imagem, à vida privada do indivíduo no meio 

ambiente do trabalho, sendo a afronta a quaisquer desses direitos assegurado o 

direito à indenização pelos danos morais e materiais causados, com fundamento nos 

art. 5º, inciso X, e 7º e incisos da Constituição Federal de 1988, cujas previsões 

instituíram uma gama de direitos trabalhistas e sociais, com o intuito de garantir uma 

vida digna ao trabalhador e, consequentemente, a instituição do valor social do 

trabalho. 
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4 O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO MEIO AMBIENTE DE TRABA LHO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Pelas análises em direção à ascendência da história da humanidade, resta 

inequívoco que tamanho foi o abalo da tecnologia, que, desde o princípio, com a 

Revolução Industrial, é possível notar a equidade entre a força física e mental 

humanas para o desenvolvimento social. 

Neste contexto, Freeman Dyson coloca a tecnologia como um dom divino, 

posterior ao dom da vida ou, pela ordem, um dos maiores dons divinos. Assim, por 

meio dessa reflexão, o autor caracteriza a tecnologia como mãe das civilizações, das 

artes e das ciências (DYSON, 2006, p. 46).   

Observa-se que a repercussão tecnológica já conquistou, também, o meio 

ambiente do trabalho, uma vez que seu avanço proporcionou opções de escolha junto 

à ideia de liberdade aos indivíduos que se adequam aos seus moldes; ou seja, no 

âmbito do direito laboral, nunca houve momento melhor para ser um profissional com 

habilidades específicas, posto que tais indivíduos contam com o aparato tecnológico 

para criar e apreender valores. 

É perceptível, portanto, na atual conjuntura, que os progressos tecnológicos 

são constantes, aparelhados a um movimento capaz de ocasionar quebras 

econômicas em diversos setores, dentre eles o terciário, em relação à prestação de 

serviços e geração de empregos no meio ambiente do trabalho, salientando-se, aqui, 

as construções ideológicas relativas ao elo da globalização e ao meio ambiente do 

trabalho. 

O ambiente laboral, com o auxílio da tecnologia, nos dias atuais, explora a 

robótica a partir da construção de máquinas que podem interagir com o mundo físico 

das indústrias, do campo e de escritórios. Neste viés, o surgimento dos robôs no meio 

ambiente do trabalho viabilizou uma convivência repentina aos trabalhadores que 

sentem seus postos de trabalho, mais e mais, ameaçados em detrimento da 

automação. 

Notabilize-se que o trabalho humano é uma atividade vital, pois assegura a 

satisfação das necessidades de produção e reprodução, inclusive sua concretude 

materializou-se, distintamente, em cada contexto histórico. Assim, no presente, a vida 

humana passa por profundas mutações no trabalho, especialmente em sua base 
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tecnológica, cujos avanços estão mais velozes e prenunciando o fim do trabalho 

humano. 

Entretanto, a tecnologia, antes de tudo é uma descoberta humana, aliás, os 

mencionados avanços da automação estão, cada vez mais, frequentes também 

graças à sabedoria do homem. Portanto, a realidade é que, ao mesmo tempo que os 

novos empregos trazidos pela tecnologia, empregam uma fração reduzida de 

trabalhadores ameaçando a extinção de outros postos de trabalho, eles também têm 

um curto prazo de validade, tendo em vista que, na maioria das vezes, estes novos 

cargos exigem mentes altamente receptíveis e com profundo conhecimento em 

diversos assuntos que talvez o trabalhador não esteja preparado (KURZWEIL, 2005, 

p. 55). 

 Nesta senda, embora a aspecto tecnológico, muitas vezes, traga uma 

insegurança aos trabalhadores que poderão ficar vulneráveis, o avanço da automação 

também é desejável, pois poupa trabalho e garante melhor qualidade de vida ao 

trabalhador. 

Por esta razão não há que se falar em ascendência da tecnologia sem 

mencionar as consequências que ocasiona aos trabalhadores, porque eles estão 

interligados, todavia, não é o caso de se amaldiçoar o avanço tecnológico, pois ele é 

inevitável e, em muitos aspectos, tem sido benéfico à humanidade.  

Uma vez que, o contexto do desemprego não é contemporâneo, tendo em vista 

que ele caminha para cima e para baixo há centenas de anos, isto é, os ciclos mudam 

constantemente de um setor para outro, criando novos empregos até alcançar, 

novamente, um meio ambiente estável.  

Nos últimos dois séculos, o meio ambiente do trabalho contou com o auxílio 

das máquinas para aumentar a produtividade e, por consequência disso, elas não 

substituíram a força de trabalho humana, pelo contrário, aperfeiçoaram os diversos 

setores da economia, desde o agrícola até o manufatureiro e também o de serviços, 

conforme acima exposto, portanto, a ideia de que a automação gera desemprego 

pode ser equivocada, uma vez que a expansão da tecnologia tem se dado sem 

percalços e por um tempo muito longo, portanto, trata-se de pura fantasia imaginar 

que qualquer máquina alcançará a inteligência do cérebro humano (RAKIC, 2002, p. 

404).  

Assim, resta evidente que a revolução tecnológica mudou a forma de 

relacionamento interpessoal, facilitando a comunicação e agilizando o processamento 
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das informações. Por esta razão, o meio ambiente do trabalho contemporâneo, além 

de tutelar as garantias fundamentais do trabalhador, não pode obstruir o avanço 

tecnológico e sua influência no ambiente laboral. 

Neste contexto, uma solução são os órgãos de proteção ao trabalhador que, 

além de ampliar os direitos trabalhistas, também devem buscar a garantia de 

emprego, preservando o mínimo necessário para boa percepção dos objetivos 

trabalhistas, especialmente o meio ambiente do trabalho e suas características, para 

que permitam o desenvolvimento da atividade de quem trabalha de modo saudável e 

não hostil para sua pessoa (NASCIMENTO, 2011, p. 78-81). 

Conforme exposto, considerando-se que o ordenamento jurídico brasileiro 

preconiza a essencialidade do trabalho ao homem, enquanto coeficiente garantidor 

da melhoria de sua condição social, devendo o Estado possibilitar sua promoção e o 

meio ambiente seguro, proporcionando-lhe as condições mínimas para um labor 

digno, necessário se faz a convivência harmônica entre o trabalho humano e aquele 

executado pela máquina e a tecnologia. 

 

4.1 O mercado de trabalho no século XXI e a tecnolo gia 

 

Ultimamente há uma vasta diversidade de desafios, dos quais o mais intenso é 

a nova revolução tecnológica, cujas implicações transformam toda a humanidade. 

Tais mudanças refletem em todos os setores da economia, com o atual contexto 

promissor e, sobremodo, ameaçador. 

Para Klaus Schwab, este novo paradigma pode ser caracterizado como a 

quarta revolução industrial pela velocidade com que as novas tecnologias produzem 

outras tecnologias mais qualificadas, de maneira ampla e profunda em relação às 

percepções humanas, ocasionando um embate sistêmico, ao coligar toda a 

sociedade, as empresas e indústrias dos diversos países (SCHWAB, 2016, p. 14-15). 

Com tais transformações, que possuem a velocidade da luz e, a todo o 

momento se renovam, são lembrados como marcos do século XXI: a invenção de 

carros autônomos, a presença marcante da robótica e da inteligência artificial no meio 

ambiente de trabalho, os assistentes pessoais inteligentes como a siri da Apple, entre 

outras que, a todo tempo, geram novas e diferentes tecnologias.  

Sob o viés econômico, as forças produtivas e as relações de produção 

ultrapassam fronteiras e geram consequências em todas as regiões dos moldes 
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dominantes do liberalismo e capitalismo, predominantes na economia global, 

ocasionando relações desiguais em consequência da intervenção mínima do Estado 

na economia; para evitar isso, devem ser criadas políticas que reavaliem e 

transformem as atitudes, administrando as novas mudanças e respeitando princípios 

éticos, por exemplo do não retrocesso social e do mínimo existencial do trabalhador 

nas atividades laborais. 

Ante as perspectivas em relação ao mundo do trabalho, portanto, nesse novo 

contexto, Alvin Toffler traça os rumos da sociedade recente para o trabalho intelectual, 

sob a influência direta na chamada terceira onda, caracterizando, positivamente, a 

nova fase histórica do século XXI como uma oportunidade para o surgimento de novas 

vagas aos trabalhadores (TOFFLER, 2000, p. 34-36). 

Compartilhando da mesma opinião, Pierre Lévy caracteriza este novo universo 

em coletivo de inteligência compartilhada; todavia, a ausência de mudanças 

institucionais correspondentes aos avanços oportunizará a tecnologia apenas para 

minorias, excluindo uma maioria que ficará em condição de vulnerabilidade (LÉVY, 

2004, p. 53-55). 

Portanto, não se pode conceber que o trabalhador, um indivíduo dependente 

de sua remuneração para a subsistência, fique à mercê de um ambiente dominado 

pela tecnologia e que, rigorosamente, o excluiria deste novo contexto; no entanto, 

contanto que suas garantias sociais não resultem somente do vínculo salarial, esta 

pode ser uma alternativa oportuna, pois, decorrendo enquanto segurança mínima uma 

compensação salarial, tende a haver maior facilidade de transformação e uma maior 

produtividade social. 

Nesse ínterim, a tecnologia poderá, então, até contribuir para a produtividade 

mais elevada no trabalho, conquanto se verifique a redução da jornada e o direito à 

desconexão dos trabalhadores, mediante a redistribuição de tempo e trabalho. 

Eis uma ação delicada, pois, com a diminuição do excedente de oferta de mão 

de obra e da jornada de trabalho, encolhe o mínimo de equilíbrio nas relações; 

entretanto; para mitigar esses alcances e, naturalmente, haver maior segurança por 

parte dos trabalhadores para aceitar as mudanças, é inevitável uma maior 

proximidade nas relações humanas interpessoais. Já, por conseguinte, o trabalhador 

teria mais horas fora do trabalho, recuperando a sociabilidade perdida, o convívio 

familiar, a pacificação social. Sem contar que, com mais horas de lazer, estariam 

sendo desenvolvidos novos e mais nobres setores de atividade, como turismo e 
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atividades culturais, os estudos e a requalificação, permitindo gerar um círculo virtuoso 

de dinamização econômica, social e cultural. 

Nesse enquadramento, ainda existe a flexibilização, que deriva da política 

econômica neoliberal e da globalização. Esta última, aliás, acrescida da adoção de 

práticas neoliberais e do aumento da taxa de desemprego, promove um novo marco 

nas relações de trabalho: a flexibilização dos modos de produção e, logo, a 

flexibilização da legislação trabalhista, suscitando a desregulamentação, com a 

supressão e retirada de direitos (assegurados no ordenamento jurídico) do 

trabalhador, e precarizando ainda mais as condições de trabalho, como se verificará 

adiante. 

Portanto, o despertar de novas tecnologias e uma melhor regulação desses 

segmentos poderia consentir um resgate, pelo trabalhador, de sua própria existência; 

as novas tecnologias representam um poderoso instrumento de ruptura de formas 

tradicionais de alienação de trabalho, estimulando os indivíduos a seguirem os seus 

interesses, abstendo-os da condição de robôs especializados numa estreita atividade 

durante toda a jornada profissional. 

Por fim, nota-se que o fenômeno causado pela Revolução Tecnológica, em 

especial com o surgimento constante das novas tecnologias, ensejou um 

posicionamento do qual se extraiu um denominador comum: preservar uma esfera 

mínima existencial, já que, tanto no âmbito puramente civil quando no do Direito do 

Trabalho, essa inquietação é algo importante para que não sejam comprometidos os 

direitos da personalidade, diante dos avanços tecnológicos. 

 

4.2 Impactos da tecnologia no mundo do trabalho, no  direito e na vida do juiz e 

do advogado 

 

Diante das transformações e da abordagem acerca da tecnologia incorporada 

ao mercado de trabalho e às relações laborais de forma ascendente, com o intuito de 

facilitar o trabalho humano e de alavancar a produção, também controlando os 

trabalhadores, é substancial a análise dos resultados tecnológicos no meio ambiente 

de trabalho mundial, em particular no âmbito jurídico, já que os avanços tecnológicos 

buscam o favorecimento do trabalho humano, economizando esforço e tempo. 

A ascendência tecnológica permitiu ao trabalhador desenvolver suas atividades 

de maneira mais célere; o tempo e o espaço de trabalho foram modificados e a 
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distância passou a não ser mais um empecilho, pois o contato físico também deixou 

de ser essencial para a existência das relações empregatícias (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 

1998, p. 109-111). 

Já a lei, atenta à realidade social, observa que não há normas sem os fatos 

sociais a serem regulados; com isso, a legislação deve modificar-se na mesma 

velocidade em que se transforma a sociedade. Portanto, em relação aos impactos 

tecnológicos, há que se prepararem, com antecedência, os ordenamentos jurídicos 

necessários para evitar atritos nas interações sociais. Ademais, as modernas 

tecnologias devem ser restauradas para que não sobrevenham situações contrárias 

ao interesse da sociedade e dos indivíduos (FERNANDES, 2017, p. 63-86). 

No meio ambiente de trabalho jurídico, considerando-se os efeitos das novas 

tecnologias nos diversos meio ambientes, nota-se a presença marcante da informática 

na prestação judicial, uma vez que a revolução tecnológica se tornou fundamental 

para o desenvolvimento da justiça. 

Assim, as novas tecnologias de informação e comunicação podem contribuir 

para a realização de uma justiça mais desembaraçada à medida que têm possibilitado 

melhor o acesso à Justiça, pois, nesta nova conjuntura social, a Internet e seus 

dispositivos ganharam importante destaque, formatando novos mecanismos de 

interação via rede mundial de computadores, afinal as características da rede 

despertam novas dinâmicas e possibilidades, em especial a velocidade na 

transmissão das informações, a interatividade e a arquitetura da rede (DERTOUZOS, 

1998, p. 89-92). 

Recentemente, pela primeira vez no Brasil, aconteceu a transmissão, ao vivo 

via Internet, rádio e TV, de um julgamento pelo tribunal do Júri; o acusado era Mizael 

Bispo de Souza. Foi uma oportunidade inovadora que ofereceu aos telespectadores 

um ponto de vista diverso da perspectiva de quem estava no plenário, pois, naquele 

contexto, os jurados eram virtuais e, embora não pudessem ler os autos, tiveram 

acesso ao comentário de juristas, closes em documentos, vídeos mostrados em 

plenário e, até, às pesquisas rápidas feitas na Internet em momentos de dúvida 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2013)1. 

Configurou-se uma oportunidade em que a publicidade e o caráter didático 

foram alcançados com mais eficácia para o julgamento do caso – um homicídio com 

                                                           
1 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1241301-juri-de-mizael-comeca-na-proxima-
semana-com-transmissao-em-tv-e-radio.shtml>. Acesso em: 20 ago. 2018. 



53 

 

elevada comoção popular. A difusão por meios de comunicação equiparou o Brasil a 

países de primeiro mundo, onde todo júri é televisionado.  

Verifica-se que o uso da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial aplicada 

ao direito, tem evoluído; são conquistas a favor do advogado e de todo o judiciário. 

Com a presença da automação, as profissões inerentes ao setor tendem a não restar 

prejudicadas, pelo contrário, já que aquela é aliada ao melhor desenvolvimento no 

meio ambiente de trabalho jurídico (BARROS, 2009. p. 45-46). 

As inovações do século XXI no âmbito jurídico precisam ser acolhidas como 

uma oportunidade capaz de conciliar o advento da automação, especialmente da 

inteligência artificial, com o meio ambiente de trabalho, apresentando novos 

assistentes para os escritórios de advocacia e, também, para os juízes, gerando 

funcionalidade, mormente nas atividades mecânicas, dignas de robôs, ou seja, 

verificar leis, consultar endereços, assinar e carimbar contratos, esses são afazeres 

que a máquina, prontamente, já executa; assim, junto às novas tecnologias, aquele 

sistema judiciário moroso, por exemplo, poderá ter, no diferencial, uma boa 

alternativa. 

Estatisticamente, há, no Brasil, 79,7 milhões de processos judiciários sem 

qualquer andamento e esse número permanece desde 2016, haja vista que, naquela 

época, somente 27,0% das demandas foram julgadas e, ao final do mesmo ano, 

permaneceu a mesma quantidade, pois os 18 mil magistrados do país não conseguem 

solucionar a medida de 1 processo para cada 2 brasileiros. Em consequência, todos 

os profissionais, de maneira especial do âmbito jurídico, deverão versar não somente 

a respeito da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, exceder a eficiência das máquinas 

para garantir seu papel de defesa da sociedade (EXAME, 2018)2. 

 A partir das estatísticas indicadas, constata-se que a atual conjuntura do poder 

judiciário precisa conscientizar-se de que é possível resolver o impasse e, para isso, 

uma boa alternativa estaria no auxílio das inovações tecnológicas, mais precisamente 

da inclusão da inteligência artificial no sistema processual associada à automação no 

Judiciário. 

Nesse viés, da mesma maneira que a inteligência artificial e a automação 

exercem influência direta no meio ambiente de trabalho dos magistrados, também os 

advogados podem (e devem) contar com os computadores inteligentes para auxiliá-

                                                           
2 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/precatorios-lentidao-no-tramite-dos-
processos-e-um-dos-principais-desafios-do-poder-judiciario/>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
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los em, pelo menos, alguma das etapas do atendimento jurídico; nos dias atuais, 

diversos escritórios de advocacia já automatizam parte do trabalho e incluem 

softwares de inteligência artificial para ajudar seus clientes e solucionar problemas 

legais (KAKU, 2012, p. 89-91). 

Já há algum tempo, nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia 

automatizaram a maioria de suas funções, principalmente as mecânicas e manuais. 

Consequentemente, houve maior disponibilidade para efetuar as funções intelectuais, 

por exemplo; ou seja, a ascendência da inteligência artificial no âmbito jurídico não 

significa uma substituição da força de trabalho humana pelas máquinas, mas, sim, 

que, com ela, o advogado tenha mais tempo livre para se dedicar às novas 

habilidades, visto que não há como substituir a intuição própria dos operadores do 

direito que exercem a atividade da advocacia. 

No caso, exemplifique-se com a desenvoltura em audiências, própria dos 

advogados humanos; tange inimaginável a uma máquina ser capaz de exercer o 

direito de defesa em nome de um cliente no ato da audiência presencial; um 

mecanismo destituído de sentimentos humanos ou, mesmo, desprovido de empatia 

às emoções que motivam a ação de um cliente cujos direitos tenham sido violados. 

Logo, torna-se surreal a imagem de um robô no exercício de uma audiência no âmbito 

jurídico. 

Desse modo, a exemplo dos países de primeiro mundo, no Brasil, a automação 

e a inteligência artificial, aos poucos, tem sido implantada nos escritórios de 

advocacia, em particular nos trabalhos manuais e nos sistemas de dados, cujas 

possibilidades são consultar análises realizadas com o suporte de dados reais e não 

mais subjetivos, com a aplicação de programas de inteligência artificial, trazendo 

maior segurança aos clientes (FARIA, 1996. p. 43-44). 

Isso significa que já existe a possibilidade concreta de os advogados tornarem 

seus serviços mais eficientes automatizando as demandas dos escritórios de 

advocacia, aplicando melhor seu tempo para dedicação, com mais qualidade e 

técnica, aos contratos complexos, por exemplo, que não são padronizáveis, pois 

atendem uma realidade de negócio específica para tais clientes. 

Também já se tornou realidade que, para haver uma gestão jurídica satisfatória, 

todo escritório de advocacia deve utilizar ferramentas que desentravem seus 

processos, por meio de um software moderno, a fim de controlar o domínio da atuação 

dos advogados, bem como todos os prazos processuais. Portanto, a inteligência 
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artificial não substitui o profissional advogado, mas o auxilia e potencializa o escritório 

de advocacia, facultando-lhes maior visibilidade ao ampliar sua rede de 

relacionamentos e, consequentemente, propiciando bons negócios (PINTO, 2018. p. 

12-14). 

Aliás, não é de hoje que a dimensão tecnológica alcançou os escritórios de 

advocacia, ao ponto de desenvolverem robôs capazes de ler processos e, até, de 

escrever petições. Em outras palavras: por meio de sistemas jurídicos de IA capazes 

de “ler” milhões de processos ao mesmo tempo, os advogados não precisam mais 

despender horas em traçar uma estratégia jurídica para um cliente, direcionando-se a 

atividades mais complexas, que demandam, essencialmente, a inteligência humana, 

uma vez que as máquinas são apropriadas tão somente para a realização dos 

afazeres repetitivos. 

Assim, não obstante o esforço gasto pelos engenheiros na tentativa de criarem 

máquinas que sentem e apreendem, por muito tempo ainda, haverá trabalho para 

aqueles profissionais, por exemplo, os advogados, que se dedicam a ações que 

exigem emoção, carinho, afeição, simpatia, criatividade, coragem, empatia, raciocínio 

indutivo e compreensão verbal. É certo que nada impede que os trabalhadores que, 

atualmente, exercem funções mecânicas sejam substituídos pela automação; todavia, 

hoje, a ascendência tecnológica já apresenta oportunidades para que esses 

trabalhadores não fiquem vulneráveis, com as inovações ensejando novas funções e 

aclimatação para todos (FARIA, 1996, p. 24-26). 

Enfim, o caminho da inteligência artificial e da automação no meio ambiente de 

trabalho verte-se para o aprimoramento de todos os ramos da sociedade. Logo, o 

Poder Judiciário e os advogados serão, inevitavelmente, incluídos pelas novas 

tecnologias. Já enquanto fruto do pensamento humano, a máquina e o homem devem, 

pois, caminhar de braços dados, com auxílio mútuo no desempenho de todas as 

funções. 

Note-se que, em relação às atividades que demandam relações interpessoais 

e que criam vínculos de confiança e afetividade, ainda perpassará muito tempo até 

que o ser humano seja totalmente substituível. No entanto, em se tornando o homem 

menos necessário, será preciso encontrar alternativas para que ele não seja excluído 

do ambiente laboral, especialmente para que não sejam lesados seus direitos da 

personalidade como a saúde, a vida e a dignidade humana dos trabalhadores. 
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4.3 Impactos dos aplicativos e das plataformas sobr e o trabalho humano 

 

Os avanços tecnológicos no meio ambiente de trabalho, seja pelo prisma 

econômico seja pelo enfoque social, significam inovações bastante racionais, visto 

que, com a eliminação de cargos intermediários, irrompem outros empregos de maior 

qualidade e renda aos trabalhadores, mediante o auxílio da inteligência artificial nos 

diversos meios de trabalho humano e seus aplicativos, bem como as plataformas, 

constantemente, desenvolvidos.   

Há pouco tempo, a empresa estadunidense Amazon criou a loja do futuro em 

Seattle, em que a entrada somente é permitida para aqueles que têm o aplicativo da 

loja em seu smartphone. Já no interior do estabelecimento, são ofertados ao 

consumidor diversos itens dos gêneros alimentícios, vestuário e utilidades. Caso 

encontre algo de sua preferência, para efetuar a compra deste produto e das demais 

mercadorias da loja, é dispensável que o cliente perca tempo em caixas registradoras, 

como nos supermercados, porque o débito de suas compras é, automaticamente, 

recebido pela loja, por meio da conta do usuário cadastrada em seu smartphone, sem 

contar que os portões de saída reconhecem os produtos adquiridos quando da 

passagem dos clientes pela saída da loja (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). 

Nestes casos, o homem se torna importante no processo, não sendo, pois, 

totalmente dispensável; entretanto, em relação aos problemas que podem surgir 

futuramente, em relação à necessidade do homem no trabalho, tais também poderão 

ser solucionados. 

É importante observar que os aplicativos e as plataformas são conquistas 

positivas que auxiliam o trabalho humano, entretanto, a falta de controle humano na 

automação pode ocasionar danos irreparáveis. Por exemplo, também recentemente 

nos EUA, a empresa Uber realizava testes com um carro autônomo, com comandos 

unicamente automáticos, quando o veículo atropelou uma mulher que atravessava a 

rua. Conclui-se, assim, que as inovações tecnológicas, malgrado úteis, inexistem 

isoladamente; ou seja, ainda são totalmente dependentes do controle humano, caso 

contrário, as máquinas podem vir a se voltar contra seu próprio inventor, o ser humano 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). 

Consoante tais sistemas inteligentes avançam e se conectam aos diversos 

meio ambientes de trabalho, no tocante ao trabalhador, é preciso que aconteçam as 

reformas, afinal, na nova configuração, as alterações se processam não na qualidade 
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física do trabalho, mas na organização social deste. Logo, impreterível se pensar 

processos democráticos de decisões econômicas, isto é, um modelo de 

desenvolvimento equitativo que impulsione o bem-estar da sociedade e se ajuste aos 

princípios básicos da Justiça Social (CASTELLS, 1999, p. 78-80). 

Para Bill Gates, o bilionário dono da Microsoft, a inteligência artificial vai 

eliminar muitos postos de trabalhos, contudo, essa será uma evolução benéfica para 

o homem, sob a justificativa de que o avanço tecnológico pode influenciar, 

positivamente, as pessoas para que sejam mais eficientes; aliás, os trabalhadores em 

geral terão mais tempo livre, inclusive com férias mais longas, com o auxílio das 

plataformas e dos aplicativos que, cada vez mais, facilitam o cotidiano e o meio 

ambiente de trabalho, restando maior tempo para o lazer com amigos e familiares 

(WEINERSMITH, 2018, p. 108). 

No mesmo diapasão, a assistente virtual da empresa Amazon, já desenvolvida 

no mundo tecnológico por um sistema acionado por comandos de voz conhecida pelo 

nome de Alexa, atualmente, estendeu-se aos veículos, sendo instalada para auxiliar 

nos comandos de determinados sistemas automotivos. Entretanto, conforme 

comentado, é improvável que a assistente elimine a necessidade de os motoristas 

usarem as mãos, por exemplo, uma vez que os próprios pesquisadores e engenheiros 

da área de automação já advertiram quanto às vulnerabilidades a que tais automóveis 

ficarão sujeitos, dentre elas: ataques de hackers, ataques sônicos e rastreamento, ao 

ponto de destrancar as portas de uma casa para permitir furtos, dependendo da 

conexão instalada. 

Os fenômenos tecnológicos proporcionam reflexos nas diferentes áreas do 

conhecimento jurídico. A título de questionamento, portanto: os avanços de aplicativos 

e plataformas no mercado de trabalho, que operam em escalas por meio de 

smartphones (por exemplo, a empresa Uber, de economia compartilhada), em que a 

pessoa usa um bem particular para levar passageiros ou prestar serviços – 

transportes –, poderiam ser considerados meios piratas? Ou um serviço diferenciado 

quanto a fiscalização em relação aos táxis? Certamente, as respostas à estas 

indagações devem ser oferecidas pelos órgãos de proteção ao trabalhador, 

juntamente com a atuação do Estado, para que as modernidades não violem os 

direitos da personalidade dos trabalhadores que poderão ficar em condição de 

vulnerabilidade. 
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Dentre os direitos da personalidade que podem ser violados no meio ambiente 

de trabalho, Tereza Rodrigues Vieira destaca o direito à vida, a imagem e a saúde dos 

seres humanos, no caso dos trabalhadores, que deve ser preservada, principalmente 

quanto à integridade física, contígua ao direito à saúde, constituindo uma variante ou 

um elemento do direito à integridade física (VIEIRA, 1998, p. 19-20). 

Assim, assente na preservação destes direitos da personalidade e em meio a 

plataformas de conversação digital, no meio ambiente do trabalho, destaca-se o 

aplicativo do WhatsApp, operante nos mais diferentes sistemas, como Android, IOS, 

Blackberry, Windows Phone, dentre outros. O aplicativo viabiliza a troca de 

mensagens de texto, realiza chamadas de voz e vídeo, suporta envio de áudio, vídeo, 

fotos, arquivos, geolocalização e contatos da agenda instantaneamente. 

Esta plataforma agrega mobilidade e favorece o agrupamento por conveniência 

e a propagação rápida de informações e interesses, recorrendo a várias formas de 

expressão. Com isso, sua utilização, no meio ambiente de trabalho, para fins de 

comunicação organizacional, potencializa a comunicação dialógica multiplataforma 

entre funcionários e stakeholders da organização, superando as barreiras do espaço 

real e aumentando o tempo de relacionamento entre a organização e seus públicos 

de interesse. 

Entretanto, o uso excessivo desta plataforma, quando extrapola o término da 

jornada de trabalho, isto é, no decurso das 24 horas diárias, é prejudicial à saúde do 

trabalhador que, então, passa a ter tanto seu direito à desconexão quanto seu direito 

da personalidade violados. Destarte, as plataformas digitais, ao mesmo tempo em que 

podem ser úteis, se utilizadas excessivamente, violam os direitos vinculados à tutela 

jurídica da integridade da pessoa dos trabalhadores, dentre os quais: o direito à vida, 

à saúde, à intimidade/privacidade e ao lazer. 

Consequentemente, a cooperação dos avanços tecnológicos no meio ambiente 

de trabalho humano é inegável. Sem o controle humano, porém, as inovações se 

tornam incapazes de prosperar, pois, são invenções e descobertas do homem. 

Seguindo com as análises da ascendência da inteligência artificial no meio 

ambiente do trabalho, necessário, também, apontar os impactos antagônicos 

produzidos pelo hodierno cenário derivado da iminência das novas tecnologias, a 

saber: os impactos positivos e impactos negativos. 
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4.3.1 Impactos positivos 

 

Especificando, os impactos podem ser considerados positivos na medida em 

que a robotização, sempre ascendente, apresenta-se em condições de substituir a 

força de trabalho humana em trabalhos repetitivos e mecânicos, isto é, configurando-

se uma excelente alternativa para redução das doenças ocupacionais e os acidentes 

do trabalho – cada vez mais frequentes, em especial para preservação da saúde dos 

trabalhadores, um direito da personalidade fundamental garantido pela Constituição 

Federal brasileira. 

A exemplo disso, recentemente, foi elaborado um estudo tendo como referência 

um startup de tecnologia jurídica denominada Lawgeex, que, à base de inteligência 

artificial, desafiou 20 advogados humanos, em testes de revisão de contratos, contra 

um algoritmo desenvolvido por inteligência artificial, cravando uma batalha jurídica 

entre humanos versus máquinas (MELO, 2018, p. 02). 

Ao final do combate, as máquinas saíram-se vencedoras, em função da 

agilidade e precisão no armazenamento de dados, em tarefas repetitivas e 

subalternas, em comandos robotizados, programados pela inteligência artificial. 

A este fato resta evidente que os impactos das plataformas tecnológicas no 

meio ambiente do trabalho podem ser positivos em relação às tarefas manuais e 

periódicas; singularmente, neste caso em que a revisão de contratos pelas máquinas 

superara a agilidade dos advogados, distingue-se um aspecto positivo, já que, com o 

auxílio de robôs, oportuniza-se aos seres humanos concentrarem-se em trabalhos que 

exigem conhecimento científico, característica, aliás, intrínseca aos seres humanos e 

que, dificilmente, será superada pelas máquinas, que, de sua parte, não possuem 

sentimentos e capacidade de percepção humana, restringindo-se à paulatina imitação 

da inteligência humana, embora se constituindo importantes ferramentas para o 

auxílio e a mútua convivência entre homens e mecanismos. 

 

4.3.2 Impactos negativos 

 

Por outro lado, ao passo que a ascendência da inteligência artificial no meio 

ambiente de trabalho gera impactos positivos para o auxílio e desenvolvimento das 

atividades repetitivas e manuais, resguardando o direito à saúde dos trabalhadores 

humanos, em situações nas quais a tecnologia seja aplicada excessivamente, não 
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resguardando os direitos da personalidade dos trabalhadores, a ascendência da 

inteligência artificial no ambiente laboral tende a ser prejudicial, ocasionando impactos 

negativos, devendo, pois, ser criadas alternativas e políticas públicas, como a 

conscientização pelo estado de toda a sociedade, para o melhor manuseio das 

máquinas, por exemplo, para que facultem equilibrar a convivência homens e 

máquinas. 

Assim, ainda que deveras presente nos dias atuais, o uso da inteligência 

artificial também possui pontos negativos, uma vez que se trata de uma tecnologia 

relativamente nova, razão pela qual oferece questionamentos éticos, sociais e morais 

quanto à sua disponibilização, devendo-se observar, especialmente, suas 

consequências sobre a preservação dos direitos da personalidade dos trabalhadores, 

que poderão ter seus postos de trabalho, progressivamente, substituídos por robôs 

(ARARIBOIA, 1998, p. 35-37). 

Sem contar que, a utilização incorreta e hiperbólica de máquinas tem potencial 

para acarretar uma ameaça ao emprego de milhares de pessoas, tendo em vista que 

a ação contínua da inteligência artificial converge ao isolamento social, provocando, 

por conseguinte, problemas físicos e mentais aos trabalhadores, afinal, para operação 

e manutenção do funcionamento da maioria das máquinas e dos sistemas, são 

necessárias pessoas especializadas e capacitadas à gestão e logística do 

desenvolvimento tecnológico. 

Além disso, a produção e manutenção de máquinas com inteligência artificial 

envolve alto custo financeiro, por vezes apenas exequível por parte das empresas de 

grande porte; com isso, um significativo volume de micros e pequenas empresas pode 

não se valer dos benefícios desse progresso, engendrando, em contrapartida, o 

desemprego e/ou ampliando a empregabilidade informal (RABUSKE, 1995, p. 28-31). 

Finalmente, a inteligência artificial não enverga habilidades cognitivas para 

desenvolver a criatividade, a semelhança do cérebro humano. Desse modo, o futuro 

do meio ambiente do trabalho, considerando-se os impactos positivos e negativos da 

ação dos robôs, jamais pode olvidar da garantia dos direitos da personalidade dos 

trabalhadores, indivíduos que, ao mesmo tempo, de um lado, poderão ter seus postos 

de trabalho substituídos pelas máquinas, também, por outro, são precípuos para a 

manutenção e o manuseio da automatização, que, não se oblitere, apenas cresce 

graças ao desenvolvimento da capacidade humana.  
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5 NOVAS FRONTEIRAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A N ECESSÁRIA 

PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

 

Analisando o percurso traçado em que a convivência do homem e da 

automação no meio ambiente laboral, além de impulsionar a força de trabalho 

humana, também pode ocasionar prejuízos aos trabalhadores, colocando-os em 

condição de vulnerabilidade, caso não sejam oportunizadas alternativas para um 

convívio harmônico, por meio da equiparação dos direitos do trabalhador vulnerável 

em face da robotização, descortina-se o caso recente da empresa de jeans Levi’s, que 

substituiu grande quantidade de seus trabalhadores por robôs, mais eficientes no 

trabalho do laser, atendendo à clientela que procura peças com aspecto desgastado 

ou com rasgões, permitindo a produção de seus artigos em maior quantidade e em 

menor tempo, se comparado à ação dos operários (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018)3. 

Tais mudanças devem ser analisadas sob a visão otimista de que, nas 

indústrias de produção em série, como a apontada, há inúmeros relatos de 

trabalhadores, constantemente, acometidos de doenças ocupacionais como os 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER), isso sem relacionar os acidentes de trabalho ocasionados 

pelo rigor excessivo da força de trabalho humana que jamais será equiparada às 

máquinas (OLIVEIRA, 2016, p. 61). 

Outro posto de trabalho que, recentemente, teve sua saúde resguardada por 

conta da ação das máquinas foi o bancário, pois, o desenvolvimento da inteligência 

artificial criou plataformas conhecidas como bancos digitais, que permitem espaços 

ilimitados aos usuários dos serviços bancários, a fim de armazenarem seus dados 

pessoais junto à instituição financeira, sem a necessidade de deslocarem-se até o 

estabelecimento físico, inclusive efetuando transações ou, mesmo, transmitindo suas 

opiniões e necessidades por meio das mídias; algo que se torna tão comum como já 

acontece com o acesso a uma caixa de e-mails pessoais, por exemplo. Portanto, a 

integração das máquinas, por vezes, abre a possibilidade para que os trabalhadores 

adquiram novas habilidades, especialmente, aquelas intelectuais (MANOVICH, 2008, 

p. 230). 

                                                           
3 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/levis-substituira-operarios-por-
lasers-para-fazer-o-acabamento-de-jeans.shtml>. Acesso em: 04 jan. 2018. 
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Como as novas fronteiras da inteligência artificial no meio ambiente de trabalho 

estabelecem o convívio inevitável com as máquinas, na forma de alternativas para 

que o ser humano desenvolva sua criatividade, com a ascensão da inteligência 

artificial, além de advirem novas oportunidades de emprego, também facultou que 

fosse realçada a importância do valor humano, especialmente do trabalhador, cuja 

proteção constitucionalmente garantida.  

A necessária proteção ao trabalhador, prevista na Constituição Federal de 

1988, sobretudo no art. 7º, dentre as garantias trabalhistas constitucionalmente 

previstas, é uma responsabilidade latente, na qual se destacam: as férias 

remuneradas com um terço a mais, os direitos dos empregados domésticos, a licença 

paternidade e maternidade, o FGTS, a ampliação do prazo prescricional para a 

cobrança de créditos trabalhistas para cinco anos, dentre outros (CENEVIVA, 2003, 

p. 47). 

Os direitos trabalhistas, aliás, tiveram suas primeiras conquistas com a 

normatização do trabalho no Brasil, em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei 

Áurea, formalizando a extinção da escravatura e abrindo espaço para o trabalho da 

mão de obra livre e para as relações de emprego. Depois disso, já nos últimos tempos, 

corridos 30 anos da promulgação da Constituição Federal, as relações de trabalho 

foram, radicalmente, modificadas. 

 Desencadeado o processo de globalização, emergiram opiniões antagônicas 

acerca das inovações por muito tempo combatidas e, também, temidas por muitos. 

Todavia, na atualidade, trata-se de uma exímia realidade, que integra os mercados, a 

produção e todos os países, mediante avanços tecnológicos que reduzem distâncias 

e tornam as fronteiras mais tênues. 

Há que se ter equilíbrio, pois, junto a essas transformações, modificaram-se, 

ainda, as maneiras de prestação de trabalho, pela alocação da mão de obra, migrando 

do setor produtivo para o de serviços. Nessa conjuntura, é necessário o 

reconhecimento absoluto dos direitos trabalhistas, em particular da necessária 

proteção do trabalhador no meio ambiente laboral pela ascendência da inteligência 

artificial e a presença da automação. Logo, são imprescindíveis alterações legislativas 

com eficácia na produção de normas que conciliem o atual contexto das relações entre 

capital e trabalho (DELGADO, 2006, p. 115-118). 

Tais perspectivas salientam que o trabalhador deve ter asseguradas suas 

garantias constitucionais, como uma segurança jurídica ante aos avanços 
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tecnológicos, principalmente em relação às ameaças de substituição dos integrais 

postos de trabalho pelas máquinas, pois o artífice do aprimoramento da automação é 

o ser humano e, no meio ambiente laboral, o trabalhador, que, desde os primórdios 

conquistou seus direitos trabalhistas para que, em quaisquer períodos históricos, a 

proteção lhe fosse assegurada; ou, no caso em pauta, diante da mencionada 

adaptação da mão de obra eletrônica em consonância à força de trabalho humana, 

que as garantias jamais sejam violadas; aliás, sendo sempre rememoradas e 

estabelecendo o equilíbrio no meio ambiente de trabalho. 

 

5.1 Princípio do Não Retrocesso Social 

  

Ressalta-se que, a proveniência deste princípio encontra raízes no capitalismo, 

visto que resultou da necessidade de amparar os trabalhadores em relação aos meios 

de produção, que, gradativamente, retiraram do trabalhador direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, ferindo a dignidade e promovendo a 

precarização das condições e o retrocesso social dos valores do trabalho. 

Para que os valores constitucionalmente assegurados garantam a necessária 

proteção ao trabalhador e a efetividade dos princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais, como o direto à vida e a garantia do meio ambiente de trabalho 

saudável e seguro, o retrocesso social deve ser vedado, consagrando valores 

constitucionais sobre a necessária proteção do trabalhador em relação a todos os 

excessos cometidos pelo capital.  

Não se pode dispensar, assim, a aplicação de normas que busquem a 

efetividade dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, como o direto à 

vida digna e a garantia de meio ambiente de trabalho saudável e seguro, bem como 

a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social.  

Os direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana são garantias 

fundamentais tuteladas pela Constituição como valor social do trabalho e a livre 

iniciativa; sua violação, pois, impingirá o aniquilamento da relação de emprego 

resguardado pelas Leis Trabalhistas e pela Constituição Federal de 1988, levando ao 

esfacelamento dos direitos adquiridos pela massa trabalhadora. 

A pseudoflexibilização, que prevalece ao capital, ocorre como suposta solução 

para a crise, conferindo um suposto progresso econômico e reduzindo os encargos 

sociais empresariais, enquanto, na prática, também acarreta na restrição dos direitos 
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concedidos ao trabalhador. O trabalho, contudo, não pode perder seu valor à medida 

que as inovações tecnológicas ganham espaço, contribuindo para os avanços liberais; 

deve, antes, caminhar em oposição ao retrocesso social. 

Na ótica de Átila da Rold Roesler, o verbo flexibilizar significa criar exceções, 

dar maleabilidade à rígida lei trabalhista, autorizar a adoção de regras especiais para 

casos diferenciados. Entretanto, resta evidente que a ideologia flexibilizante 

intensificou a propaganda em desfavor do direito trabalhista transformando-se em 

verdadeira flexibilização. Assim, é que esse ramo do direito vem sofrendo constantes 

ataques de determinados setores da sociedade, sendo considerado responsável pelos 

graves problemas encontrados na economia nacional (ROESLER, 2014, p. 47), 

embora a própria história do trabalho comprove a falácia do argumento. 

A Constituição não reconhece amplos poderes à negociação coletiva; no 

entanto, o contexto econômico atual permitiu a flexibilização dos direitos 

constitucionalmente assegurados, de modo que as convenções e negociações 

coletivas possam reduzir e até suprimir direitos assegurados aos trabalhadores em 

flagrante desrespeito a princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa 

humana, o valor social do trabalho e o não retrocesso (MANUS, 2014, p. 31). 

Como a Constituição Federal de 1988 tem por base os Princípios da Dignidade 

Humana, da Valorização Social do Trabalho e da Supremacia da Constituição, a 

negociação coletiva pode ser usada para a flexibilização dos direitos trabalhistas 

somente nas hipóteses previstas no art. 7º da lei fundamental, respeitando o valor 

social do trabalho e a vedação ao retrocesso, os quais estão explícitos no art. 7°, 

inciso VI, XIII e XIV da Carta Magna. 

Sobre o tema, Leda Maria Messias da Silva, sensatamente, ressalta que o 

caput do art. 7° da Constituição Federal, além da vedação ao retrocesso social, 

também é o fundamento do Princípio da Norma mais favorável; isto é, diante de duas 

normas, aplicar-se-á sempre a norma mais favorável ao trabalhador. Assim sendo, 

não pode haver negociação in pejus aos trabalhadores, estando as exceções 

previstas nos incisos V, XIII e XIV do mesmo dispositivo, tendo em vista a vedação ao 

retrocesso social e o valor social do trabalho (SILVA, 2018, p. 51).  

Tais previsões normativas permitem a mitigação de direitos juridicamente 

tutelados, mediante acordos e convenções coletivas entre sindicatos e trabalhadores, 

sofrendo restrições e reduções, sob a frágil justificativa da flexibilização; contudo, é a 

exploração e a violência que retiram dos trabalhadores os direitos e as conquistas 
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sociais em consequência da acumulação de riquezas, redundando na degradação 

laboral e no retrocesso social (RENAULT, 2015, p. 79). 

À vista do soterramento de conquistas trabalhistas alcançadas historicamente 

com sangue, suor e lágrimas, intérpretes da lei vem denotando frágil dificuldade para 

vislumbrar ofensa a direitos humanos quando práticas sonegatórias revezam-se, 

evidenciadas até mesmo contra direitos legais positivados da classe trabalhadora, 

como o princípio da proteção e da irrenunciabilidade de direitos. 

 

5.2 Princípio do mínimo existencial do trabalhador e a ascendência da 

automação 

 

Tendo em vista as diferenças socioeconômicas existentes entre os 

trabalhadores, concerne ao poder estatal garantir aos indivíduos, dentre todos seus 

direitos, os patamares mínimos para o seu desenvolvimento. A essa prestação social 

do Estado dá-se o nome de mínimo existencial. 

A fim de compreender e ponderar a quantidade e qualidade do mínimo 

existencial, José Afonso da Silva divide os preceitos constitucionais sob dois 

parâmetros: o da pessoa humana e o da dignidade, como essência da integridade e 

a inviolabilidade da pessoa humana (SILVA, 1998, p. 55-59). 

As normas constitucionais possuem eficácia jurídica imediata, portanto, ante a 

força normativa da Constituição Federal, a aplicação concreta dos princípios 

constitucionais se faz pelo método da ponderação de interesses, ressaltando em 

importância axiológica no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da dignidade da 

pessoa humana e, para a área trabalhista, o valor social do trabalho e a ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano, com o objetivo de assegurar 

existência digna e garantir o mínimo existencial ao trabalhador. 

Então, o princípio do mínimo existencial na proteção do trabalhador, 

fundamentado no conceito em apreço, equivale a normas constitucionais com eficácia 

jurídica imediata. Isso posto, resta evidente a eficácia normativa da Constituição 

Federal de 1988, reputada como seio da sociedade atual, em que das leis 

constitucionais emanam normas jurídicas, dotadas de superioridade hierárquica. 

Logo, o princípio constitucional do mínimo existencial enfoca o trabalhador e indica o 

poder de tomar decisões políticas, estabelecendo prioridades em relação, por 
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exemplo, à condição de vulnerabilidade do trabalhador em face da ascensão das 

máquinas no meio ambiente do trabalho (BARCELLOS, 2002, p. 23). 

É, pois, um princípio que pertence à terceira geração dos direitos classificados 

como direitos sociais reconhecidos à pessoa humana há quase um século. Por sua 

eficácia jurídica comprovada, em particular no âmbito trabalhista, trata-se de um 

regulamento de notada relevância para a atual fase de ascendência da automação, 

uma vez que, por força da Constituição Federal de 1988, os trabalhadores têm 

garantido seu mínimo existencial, não sendo possível admitir qualquer condição de 

vulnerabilidade à saúde e força de trabalho humana em favorecimento da robotização. 

Para Ricardo Torres, o mínimo existencial remete a uma imunidade fiscal 

àqueles indivíduos que estão aquém do patamar mínimo da capacidade contributiva. 

Nesse sentido, para o Estado garantir este mínimo para todos, deve, antes, ter 

competência para ratificar os direitos básicos, como, por exemplo, a saúde e a 

educação, gratuitamente; já no contexto laboral, aplicação de tal preceito, sobretudo 

neste momento em que há uma ameaça de substituição integral das máquinas pela 

força de trabalho humana, apresenta-se de primordial necessidade (TORRES, 2005, 

p. 624). 

Recentemente, um dos temas de maior destaque no Fórum Econômico Mundial 

(FMU), do corrente ano, foi o avanço da sociedade moderna muito perto da construção 

de um robô capaz de substituir o homem em inúmeras atividades; o fato, porém, ao 

invés de ser motivo de unânime comemoração, na realidade, arrastou consigo o pavor 

de que a inteligência artificial deixe milhões de seres humanos desempregados 

(VEJA, 2018)4. 

Na mesma toada, o mínimo existencial não deve ser esquecido, para que seja 

possível a realização dos direitos e das liberdades fundamentais próprias deste 

princípio de justiça; os avanços tecnológicos devem garantir estes direitos 

fundamentais ao ser humano, no meio ambiente de trabalho, haja vista que o mínimo 

existencial é um preceito ético constitucional, que exige do Estado cumprimento, 

proteção e a garantia de efetivação dos direitos dela decorrentes, afinal toda a pessoa 

é sujeito de direitos e deveres e, enquanto tal, deve ser assim tratada.   

 

                                                           
4 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/inteligencia-artificial-as-profissoes-que-vao-
desaparecer/>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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5.3 A efetividade dos princípios constitucionais pa ra convivência mútua entre 

homens e robôs 

 

Conforme analisado, as novas tecnologias e os avanços da modernidade 

inauguram novas ordens paradigmáticas e novos desafios jurídicos, especialmente 

em relação aos direitos fundamentais do trabalhador, amparados em princípios 

constitucionais, como a imagem, honra, intimidade e o direito à vida, que devem ser 

resguardados também no contemporâneo contexto de ascendência da inteligência 

artificial em que já é presenciada a convivência mútua de homens e robôs no meio 

ambiente laboral. 

Talvez soe como ficção, mas, num futuro próximo, as crianças terão empregos 

que hoje inexistem. Tudo por conta do ingresso e desenvolvimento das novas 

tecnologias, que, simultaneamente à supressão de postos de trabalho, inserem 

funções no mercado, como operadores de impressoras 3D. Contudo, os direitos 

fundamentais de trabalhadores substituídos por máquinas, seja pelo fator agilidade ou 

pela falta de capacitação neste setor econômico, não podem ser esquecidos (ÉPOCA, 

2018)5. 

Mediante as novas relações proporcionadas pela tecnologia, o Princípio da 

Supremacia da Constituição, o Princípio da Interpretação conforme a Constituição, o 

Princípio da Razoabilidade ou da Proporcionalidade, o Princípio da Efetividade, dentre 

outros são de valor destacado para a convivência mútua de homens e robôs. 

O princípio que atribui supremacia à Constituição Federal preceitua que a 

norma constitucional está em posição de superioridade em relação à hierarquia das 

normas. Desse modo, tal princípio dispõe que, em qualquer circunstância, os preceitos 

constitucionais prevalecerão. No ambiente laboral, portanto, com a presença 

crescente da automação, os trabalhadores devem ter seus princípios garantidos na 

Constituição, em evidência para que seus direitos fundamentais não sejam violados, 

mesmo que surjam outros dispositivos para regulamentar as novas tecnologias 

(BARCELLOS, 2002, p. 249). 

Com semelhante objetivo de assegurar as garantias aos trabalhadores no 

convívio mútuo com a robotização, figura o Princípio da Interpretação conforme a 

                                                           
5 Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/o-futuro-do-trabalho-em-
seis-ilustracoes.html>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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Constituição, comumente aplicado ao caso concreto, quando há mais de uma 

interpretação possível, prevalecendo aquela que a compatibilize com a Constituição, 

ainda que não seja a que mais obviamente decorra do dispositivo constitucional. 

Atentando para a aplicação desses princípios constitucionais, ressalta-se a 

recente prática de gestão que busca alcançar maior competitividade às empresas, 

utilizando a inteligência artificial no recrutamento e na seleção de profissionais. Como 

estratégia, o sistema dispõe da web para mapear e encontrar os melhores perfis 

profissionais aos cargos em aberto. Assim, por meio de soluções virtuais, o setor de 

Recursos Humanos das empresas consegue, ao mesmo tempo, adaptar-se às 

mudanças derivadas das novas tecnologias e, também, garantir que os princípios 

constitucionais dos trabalhadores estejam assegurados, não deixando faltar 

oportunidades ou prevalecendo as máquinas (EXAME, 2018)6. 

Ainda em relação aos princípios constitucionais, merecem destaque o Princípio 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade, que caminham casados e, basicamente, 

com a mesma meta: garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição aos 

seres humanos, por meio da ponderação e do equilíbrio nos conflitos das normas, 

dada a primazia da norma constitucional em face dos demais dispositivos que serão 

elaborados em virtude das novas tecnologias e do surgimento das máquinas no meio 

ambiente laboral. 

Tais princípios são importantes instrumentos normativos para proteção dos 

direitos e das garantias do homem e, especificamente, como princípios constitucionais 

do trabalho, afirmando a decisiva e manifesta magnitude que a Constituição Federal 

atribui à pessoa humana no âmbito jurídico e, por consequência, gera efeitos para o 

mundo do Trabalho e para os trabalhadores (DELGADO, 2017, p. 39-41). 

Por seu turno, Maurício Godinho Delgado, sabiamente, enfatiza o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o Princípio da Centralidade da Pessoa Humana na 

Vida Socioeconômica e na Ordem Jurídica, o Princípio da Valorização do Trabalho e 

Emprego e o Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida, dentre outros princípios 

constitucionais associados aos direitos trabalhistas que devem ser considerados, a 

qualquer tempo, mas, sobretudo, no presente, quando máquinas coexistem com os 

homens no meio ambiente do trabalho (DELGADO, 2017, p. 145). 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.abtdpr.com.br/artigos/como-aplicar-a-inteligencia-artificial-no-
recrutamento-e-selecao-de-candidatos>. Acesso em: 01 mar. 2018. 
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Um exemplo em que a garantia aos princípios constitucionais do trabalho deve 

ser aplicada com harmonia na conexão homens e robôs já é visualizada no meio 

ambiente de trabalho dos profissionais da saúde. Atualmente, no município de São 

Paulo, com os avanços nos tratamentos e diagnósticos, gestantes podem realizar o 

exame de ultrassom em 3D, dada a presença marcante da robótica na medicina. Frise-

se, contudo, que a máquina não opera sem os comandos especializados de 

profissionais da saúde (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017)7. 

De outro modo, essencial também ponderar que o meio ambiente de trabalho 

hospitalar, igualmente, enfrenta impactos decorrentes das novas tecnologias, 

acrescidos das mudanças na pirâmide etária do país; com a Inteligência Artificial que 

exige um novo perfil de hospital, notabiliza-se o Princípio da Inviolabilidade do Direito 

à Vida por duas razões lógicas. 

Primeiramente, porque engloba tanto a integridade moral quanto física do ser 

humano. Apesar do auxílio da robótica no meio ambiente laboral do trabalhador da 

saúde, há a necessidade de mão de obra especializada no comando das máquinas. 

É, pois, um posto de trabalho humano que tem sua inviolabilidade do direito à vida 

garantido; mesmo com o aumento dos custos e o alcance da longevidade, a figura do 

trabalhador físico ainda é medular. 

Em segundo lugar está o direito à vida dos pacientes, que, constitucionalmente, 

também possuem sua integridade física e moral resguardadas. Desse modo, na 

relação de trabalho hospitalar, tanto o profissional da saúde quanto o paciente devem 

ser protegidos contra os malefícios naturais e artificiais, no tocante a sua saúde. 

Em atenção ao Princípio da Valorização do Trabalho e Emprego tem-se que a 

própria Constituição já reconhece a importância da conduta laborativa. Logo, os 

trabalhadores têm asseguradas as garantias de trabalho e emprego como 

instrumentos essenciais que impulsionam a economia e a política do país, uma vez 

que o texto constitucional enceta a ligação do trabalhador ao contexto econômico e à 

ordem jurídica do país (DELGADO, 2017, p. 205). 

Aliás, atualmente, a rede de pizzarias americana Domino’s anunciou que vai 

começar a usar robôs sobre rodas para entregar seus produtos em algumas cidades 

da Alemanha e da Nova Zelândia; entretanto, as entregas apenas serão 

                                                           
7 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1945274-e-precisoplanejar-o-
hospital-do-futuro.shtml>. Acesso em: 24 dez. 2017. 
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automatizadas para endereços próximos das lojas, e os robôs ainda serão 

acompanhados por funcionários (EXAME, 2017)8. 

Vis-à-vis à nova conjuntura, reafirma-se que, não obstante os avanços da 

tecnologia no meio ambiente do trabalho, o ser humano não precisa ser excluído da 

relação de emprego. Os casos enunciados vêm, pois, demonstrar a perenidade da 

valorização do trabalho e do emprego, garantidos pela Constituição, inclusive do 

Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida Humana. 

 

5.3.1 Direitos fundamentais e legislações acerca da  proteção ao meio 

ambiente de trabalho com o avanço tecnológico 

 

O meio ambiente recebe posição de destaque na Constituição, que precisa as 

diretrizes para a proteção do meio ambiente, inclusive no tocante à garantia do valor 

social do trabalho, sendo igualmente ressalvada, no texto legal, a garantia ao meio 

ambiente do trabalho, uma obrigação das partes da relação empregatícia para 

manutenção do equilíbrio em um ambiente saudável. 

Recapitulando Maurício Godinho Delgado, os direitos fundamentais 

compreendem vantagens jurídicas estruturantes da existência e projeção da pessoa 

humana, portanto, prerrogativas de sua vida em sociedade. Aliás, a valorização do 

trabalho é um destes princípios da ordem constitucional brasileira democrática, que 

reconhece a essencialidade da conduta laborativa como um dos instrumentos para o 

homem se afirmar no plano de sua própria individualidade e de sua inserção familiar 

e social (DELGADO, 2017, p. 280). 

O meio ambiente, então, faz parte dos direitos de terceira geração e a sua 

proteção é uma tarefa primordial, segundo essa visão acerca do Estado Democrático 

de Direito, vinculando, como condição de existência mínima e dignidade da pessoa 

humana, o direito a usufruir de um ambiente saudável.  

Cabe, pois, ao Estado implantar políticas públicas de fomento à preservação 

do meio ambiente em relação aos avanços tecnológicos, mormente no meio ambiente 

do trabalho, para que haja equilíbrio nas relações de lucratividade empresarial e 

manutenção do meio ambiente equilibrado, segundo os preceitos constitucionais 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 396). 

                                                           
8 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/presenca-de-robo-no-mercado-nao-
cresce-so-nas-fabricas/>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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Isso porque, no momento atual, com a descoberta de novas tecnologias e a 

exigência do mercado de trabalho para intensificar os ritmos, avolumam-se os 

acidentes e decorrem as doenças ocupacionais aos trabalhadores, quando os ritmos 

acelerados das tarefas podem precarizar o meio ambiente de trabalho. Tendo em 

conta os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente do trabalho, já não 

é suficiente somente a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 

entregues aos empregados, tampouco o pagamento dos adicionais de periculosidade 

ou insalubridade a que estes trabalhadores podem estar sujeitos. 

Não há como proteger o meio ambiente laboral transferindo ao empregado o 

ônus de se proteger dos riscos ambientais como algo natural; pelo contrário, o poder 

estatal deve estabelecer políticas públicas para a organização do trabalho, criando 

meios para que as condições sejam adequadas ao ser humano, afinal é no trabalho 

que o trabalhador despende importante parte de seu tempo de vida (QUEIROZ, 2006, 

p. 220). 

Por exemplo, até há pouco tempo, a Internet das Coisas era vista como ficção 

científica. Já nos dias atuais, ela assume funções cotidianas, com aplicações, 

principalmente no meio ambiente de trabalho das indústrias, no varejo e no controle 

da saúde, como exposto alhures. 

Dentre as inovações tecnológicas, existem sensores que monitoram as 

condições físicas de pilotos de avião e motoristas de frotas. Ademais, entre as 

principais funções destes dispositivos que aferem o desempenho de carros e aviões 

está, também, o controle de estoque e pontos de entrada de expediente ativados por 

meio da impressão digital dos trabalhadores. 

Pondera-se, uma vez mais, que sensores ou plataformas digitais não 

funcionam isoladamente, isto é, a força de trabalho humana é essencial, 

principalmente para manter o equilíbrio constitucional ao meio ambiente de trabalho, 

que merece proteção frente aos novos produtos ofertados no Brasil por companhias 

de tecnologia nacionais e estrangeiras. 

A empresa brasileira de telecomunicações “Oi” lançou, em São Paulo, um 

produto chamado “Oi Smart”, uma plataforma de automação para a criação de 

“ambientes inteligentes”; ou seja, um conjunto de equipamentos de segurança já 

conhecidos do consumidor, como câmeras, alarmes, sensores de movimento e 

biometria, cuja diferença está em que tais equipamentos conectam-se uns aos outros 

em uma única plataforma, inclusive podem ser programados para transmitir 
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informações ao usuário via celular ou computador, garantindo segurança aos 

usuários, por exemplo, na aplicação desta plataforma no meio ambiente laboral, 

tornando-o protegido e seguro (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017)9. 

No mesmo sentido, nos aeroportos brasileiros, em particular o aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo, a responsabilidade de segurança do meio ambiente 

também foi atribuída a sensores e plataformas digitais. E foi além: considerando que 

os dispositivos tanto oferecem proteção ao meio ambiente quanto conseguem 

controlar a entrada e saída dos funcionários no aeroporto, com o objetivo não somente 

de controle de jornada dos trabalhadores, mas para manutenção segura da entrada e 

saída de pessoas no interior do aeroporto, visto que, durante o dia, milhares de 

indivíduos de diferentes regiões transitam pelo ambiente, potencializam o uso da 

inteligência artificial em seu favor (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017)10. 

Dentre os compromissos com o meio ambiente de trabalho, na efetiva 

conjuntura onde a ascendência da inteligência artificial se revela, há a importância em 

relação aos deveres pertinentes à higidez do meio ambiente do trabalho, também a 

responsabilização solidária do empregador, ou mesmo do tomador dos serviços, pela 

observância das normas atinentes ao meio ambiente do trabalho. 

Dentre as medidas de proteção à saúde do trabalho salientam-se conquistas 

como instituição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 

NR nº 5), SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho, NR nº 4), PPRA (Programa de Prevenção de riscos ambientais, NR nº 9) 

e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR nº 7), cujos 

objetivos reforçam a prevenção e precaução na defesa de lesões aos trabalhadores, 

igualmente criando raízes para instauração de padrões normativos voltados a 

disciplinar o meio ambiente de trabalho (RODRIGUEZ, 2004, p. 33-38). 

Assim, a função promocional do Direito quanto ao meio ambiente aponta para 

a necessidade de intensificar a atuação preventiva, a partir de uma nova mentalidade 

dos cidadãos com a ascendência da inteligência artificial, visando que sejam evitados 

os danos ambientais e, também, a ocorrência de novas lesões aos trabalhadores. 

                                                           
9 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/11/1933674-internet-das-coisas-chega-ao-
aeroporto-de-congonhas.shtml>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
10 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1944842-conexoes-da-internet-
das-coisas-crescem-20-em-um-ano.shtml>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
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Assegurar o meio ambiente de trabalho equilibrado no local de trabalho 

constitui direito fundamental, albergado pela Constituição de 1988. Com isso, é 

imprescindível a adoção de medidas reparatórias, com fundamento nos princípios da 

precaução e prevenção, que vão atuar como marcos de resistência, preservando o 

núcleo inalienável que garante ao trabalhador a condição de sujeito também na 

contemporaneidade (SILVA, 2000, p. 320). 

Já ficou caracterizado que o ecossistema como um todo é capaz de suportar 

as atividades praticadas pelos seres humanos, além de outros resíduos imanentes ao 

longo dos anos. Contudo, a proteção ao meio ambiente, de maneira especial do 

trabalho, nesta convivência mútua de homens e robôs, deve ser realizada com a 

criação de políticas públicas para a promoção do equilíbrio das relações, sem 

degradar o meio ambiente laboral.   

À sociedade contemporânea é recomendada atenção acerca da possível 

precarização deste novo meio ambiente do trabalho que vem sendo instaurado com o 

avanço tecnológico, por se tratar de uma questão social como outras tantas que 

repercutiram em séculos passados. É um alerta que exige maiores cuidados e 

precauções ao meio ambiente, haja vista o poder de destruição que as máquinas têm 

neste espaço, tanto em relação ao meio ambiente laboral, preterindo o ser humano, 

quanto ao espaço físico. Como apontado alhures, a máquina também pode substituir 

o homem favoravelmente, eliminando e/ou convertendo potenciais atividades 

redundantes de estragos à saúde do trabalhador; ainda assim não deixará de ignorar 

o homem e sua necessidade de sobrevivência por meio do trabalho. Isso, sobretudo, 

quando a mão de obra barata das máquinas substituir, sem qualquer controle, a mão-

de-obra humana. 

Nesse sentido, para que os pilares do direito trabalhista se mantenham rígidos, 

o meio ambiente do trabalho deve estar assegurado das ações da automação (art. 7°, 

inciso XXVII, da Constituição Federal de 1988). 

Enfim, todos os princípios elencados implicam a proteção dos direitos 

adquiridos, constituindo aspectos que, além de encontrarem sustentações 

doutrinárias e jurisprudenciais, estando presentes no direito constitucional positivo 

contemporâneo; logo, assumem papel de grande relevância para a compreensão dos 

avanços da tecnologia, acima de tudo para a proteção ao meio ambiente de trabalho 

com os avanços tecnológicos. 
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5.3.2. Direto à vida 

 

Dentre as competências estatais, cabe ao Poder Público o incentivo e a 

promoção ao desenvolvimento científico, à pesquisa e às capacitações tecnológicas. 

Também no que concerne ao meio ambiente do trabalho e às partes que compõem 

as relações empregatícias, o ser humano é o principal, o direito à vida, no caso, à dos 

trabalhadores, é uma garantia constitucional. 

O direito à vida, aliás, é um direito constitucional fundamental, que, na análise 

de José Afonso da Silva, significa um direito, atualmente, reconhecido no mundo 

inteiro, por meio de pactos, tratados, declarações e outros instrumentos de caráter 

internacional. O direito à vida nasce com o indivíduo, segundo dispõe o art. 2º do 

Código Civil; assim, a Declaração Universal de Direitos do Homem (DUDH), instituída 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), acentua que se tratam de direitos 

preexistentes a todas as instituições políticas e sociais, sendo invioláveis, 

irrenunciáveis e universais (SILVA, 1998, p. 13-16). 

Como o direito à vida promove tal proteção, ele não pode ser retirado ou 

restringido pelas instituições governamentais, que o devem proteger de toda ofensa. 

Assim, no âmbito trabalhista, é um direito que requer diligência, principalmente na 

nova configuração econômico e social, em que a da automação vem ameaçando de 

extinção postos de trabalho humanos. 

Segundo noticiado, a Inteligência Artificial tem ameaçado a força de trabalho 

humana, por meio de testes que estabelecem uma concorrência desleal entre robôs 

e homens. Prova disso foi um campeonato realizado por advogados, em que a 

plataforma digital CaseCrunch Alpha competiu com 100 profissionais reais da área, 

obtendo o resultado estatístico de uma taxa de precisão de 86,6% para a inteligência 

artificial, enquanto os advogados humanos atingiram apenas 66,3% para a mesma 

produção11. 

Entretanto, esta é uma adversidade que viola, diretamente, o direito à vida, no 

caso, à do advogado, cujo posto de trabalho é ameaçado de extinção por uma 

máquina, que, por sua vez, embora produza em maior agilidade que os humanos, 

além de não possuir a formação na área jurídica é incapaz de adquirir as intuições 

                                                           
11 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/62424/inteligencia-artificial-derrotou-mais-de-100-
advogados-e-dai>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
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estritamente humanas exigidas no exercício da advocacia, para a realização de 

audiências ou, mesmo, o atendimento às pessoas. 

Neste panorama, o direito à vida deve ser evidenciado, particularmente o 

sentido ético da vida humana, para que se estabeleça uma convivência harmoniosa 

dos indivíduos com as máquinas, pois, ao contrário dos robôs, a vida do ser humano 

ultrapassa o plano de um mero existir biológico; ou seja, além de sua existência, a 

vida humana deve ser respeitada em seu meio ambiente de trabalho, pois é onde ele 

passa a maior parte de sua vida. Assim, não há que se falar em existência somente 

da automação no meio ambiente laboral; a propósito, máquinas possuem tempo de 

duração e, sem o controle humano, inexistem sozinhas.  

Mais ainda: dados os avanços tecnológicos, é necessária a restrição do uso 

das máquinas, tendo em vista que o excesso pode ocasionar danos irreparáveis ao 

meio ambiente do trabalho e à vida humana. Os robôs são vulneráveis aos ataques 

de hackers, com a instalação de ransomwares, programas maliciosos que tomam o 

controle de um equipamento e, in verbis, exigem resgate para liberar a máquina. 

Com tal domínio, o programa criptografa os robôs, a fim de constatar que uma 

máquina, sem o devido controle, pode acarretar diversos danos, inclusive machucar 

os seres humanos em ambientes colaborativos, em lugares onde humanos e robôs 

trabalham lado a lado, sem um isolamento físico (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017)12. 

Como o avanço da tecnologia se mantém e prospera com o auxílio do homem, 

o direito constitucional à vida deve ser relembrado, a todo o momento, para a proteção 

humana e do meio ambiente de trabalho, pois, se mal aplicada, a tecnologia pode se 

voltar ao homem, consoante exposto. Por isso, devem ser encontradas alternativas 

para que a convivência mútua mantenha o equilíbrio ao meio ambiente de trabalho e, 

acima de tudo, garanta a proteção à vida humana, enquanto princípio basilar em todas 

as relações, no caso, nas atividades laborativas. 

É salutar destacar que, neste mesmo plano, verifica-se a proteção à saúde do 

trabalhador, um direito de personalidade, sempre que a máquina cumpre atividades 

cuja execução pelo ser humano poderia ocasionar a estes males irreparáveis, como 

é o caso de funções repetitivas. Para essas circunstâncias, ao robô caberia o papel 

de preservar tanto a saúde física quanto mental do ser humano. 

                                                           
12 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/hackers-simulam-sequestro-de-
robo-humanoide-assista.shtml>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
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A vida humana é fundamental, portanto foi instituída como direito constitucional 

ligado aos direitos à saúde, honra, imagem e aos direitos humanos do trabalhador 

quando do advento e desenvolvimento das máquinas no meio ambiente laboral, 

merecendo particular proteção, sobretudo por conta das perspectivas de 

vulnerabilidade dos trabalhadores diante da ascendência da inteligência artificial e da 

automação, por vezes relatadas como ameaças aos postos de trabalho humanos, 

mas, também, poderá proteger o ser humano, quando adequadamente utilizada. 

 

5.4 Garantia ao meio ambiente de trabalho saudável e seguro como Direito 

Fundamental 

 

Recorrendo a análises de casos concretos em que a máquina, cada vez mais, 

convive com os homens no meio ambiente do trabalho, não se pode olvidar de que, 

além da proteção ao meio ambiente e à vida humana, o ambiente de trabalho 

contemporâneo deve ser saudável, especialmente porque o homem passa grande 

parte de seu tempo, justamente, no trabalho. 

Considerando a doutrina majoritária em relação ao tema, nota-se que uma das 

funções do direito do trabalho no âmbito de valores é a função social, que abarca um 

meio de realização de valores sociais e não de valores econômicos, mormente de 

preservação de um valor absoluto e universal: a dignidade do ser humano que trabalha 

(NASCIMENTO, 2011, p. 69).    

Sublinha-se, assim, a importância de se ter um ambiente saudável para que o 

empregado desenvolva suas atividades profissionais, tendo assegurados seus 

direitos da personalidade garantidos em lei.    

Para Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana é uma qualidade 

intrínseca e distintiva, reconhecida em cada ser humano, fazendo-o merecedor de 

igual respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, garantindo-lhe as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua 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 (SARLET, 2009, p. 67). 
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Nessa perspectiva, o art. 225 da Constituição Federal de 1988 preconiza como 

direito difuso o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este ideal de meio 

ambiente equilibrado se estende, segundo entendimento majoritário da doutrina, ao 

meio ambiente de trabalho, conforme Sandro Nahmias Melo, sob a interpretação do 

art. 200, VIII, da Constituição, em que o Poder Constituinte designou a competência 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), colaborando com a proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o trabalho (MELO, 2001, p. 37). 

Coadunando o entendimento dominante, a responsabilidade por um ambiente 

de trabalho saudável é, exclusivamente, do empregador, haja vista que este é o 

detentor do poder diretivo aduzido no art. 2º da CLT, sendo, identicamente, deste os 

lucros auferidos, resultantes da exploração da mão de obra. Ademais, o art. 7º, XXII, 

da Constituição Federal de 1988 determina que o ambiente de trabalho seja livre de 

quaisquer riscos inerentes à saúde, higiene e segurança do trabalhador (SILVA; 

WOLOWSKI, 2015, p. 153). 

Diante da constante ascendência tecnológica, para que se instaure um 

ambiente saudável e equilibrado, nos termos da Constituição Federal, deve haver uma 

conexão entre o direito a um meio ambiente saudável e o direito ao desenvolvimento 

do caráter de indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; no caso, de 

um direito humano ao trabalhador; ou, no caso, ainda: ao meio ambiente laboral 

saudável. 

Salienta-se, assim, o reconhecido entendimento constitucional, por exemplo, a 

previsão de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado vem 

acompanhada da obrigação ao Poder Público e à coletividade de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225); também a disponibilização 

de instrumentos como ação civil pública, prevista no, art. 5º, LXXIII, na impugnação 

de atos lesivos ao meio ambiente (BRASIL, 1988). 

Neste condão, como, reiteradamente, os tratados internacionais de direitos 

humanos têm sentido autônomo, constituindo instrumentos vivos cuja interpretação 

adequa-se à evolução dos tempos e, em particular, às condições de vida atuais, 

embora a tecnologia moderna sinalize a capacidade de realizar a produção, sem 

emprego, a economia moderna segue necessitando dos seres humanos, uma vez que 

ainda não inventaram o consumo sem salário dos trabalhadores (GABRIEL, 2017, p. 

135). 
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Por último, como o trabalho humano é imprescindível e necessário para a 

manutenção da economia, bem como para assegurar todos os princípios 

constitucionais e direitos assegurados à pessoa humana na Constituição, é, do 

mesmo modo, essencial que o meio ambiente do trabalho, nesta nova disposição, seja 

saudável, a fim de evitar empecilhos fáticos frente aos interesses corporativos e em 

relação às pretensões desenvolvimentistas, particularmente a responsabilidade de 

empresas por violações de direitos e garantias fundamentais do trabalhador e do meio 

ambiente laboral. 

 

5.4.1 Propostas para o meio ambiente de trabalho di gno em face do avanço 

tecnológico 

 

Ao longo do percurso em direção à ascendência da inteligência artificial, 

evidentemente, verificou-se um progresso em meio aos diversos setores da economia: 

antigas imagens que, num passado próximo, assemelhavam-se a uma espécie de 

ficção científica – carros que dirigem sozinhos, robôs humanoides, sistemas de 

reconhecimento da fala, impressoras 3D, dentre outras inovações – ganharam espaço 

também no meio ambiente de trabalho. 

Atualmente, o meio ambiente laboral depara-se com a convivência mútua entre 

homens e robôs, que já dominam costumes antes exclusivos dos humanos, 

revolucionando as formas de trabalho físico e o meio ambiente do trabalho, num 

fenômeno incrivelmente positivo. 

Partindo do pressuposto de que o trabalho é benéfico ao homem, aliás, a falta 

dele pode prejudicar uma sociedade inteira, é nítido que os indivíduos possuem 

habilidades e aptidões que não podem ser automatizadas; logo, o trabalhador humano 

ainda tem muito a oferecer, mesmo em domínios integralmente automatizados 

(BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2015, p. 230-245). 

A sociedade contemporânea, portanto, deve estabelecer propostas que 

assegurem a vida do trabalhador e o meio ambiente de trabalho saudável diante da 

ascendência da inteligência artificial dos últimos anos. Desse modo, sugere-se a 

cobrança de impostos sob as máquinas que se aproximam das habilidades humanas, 

para que a mão de obra do homem não seja, meramente, substituída, assegurando 

as garantias fundamentais do trabalhador e tornando o ambiente de trabalho saudável 

e equilibrado.  
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Além disso, o próprio governo, por meio de programas (como, por exemplo, o 

Civilian Conservation Corpus, que busca construir infraestruturas, limpar o ambiente, 

bem como lidar com os bens públicos, enfim, ações voltadas para a revitalização e 

reflorestamento do meio ambiente), consegue proporcionar empregos aos 

trabalhadores que poderão ficar vulneráveis com o avanço das máquinas, por meio 

da garantia de trabalho digno, conservando equilibrado e saudável o meio ambiente 

laboral (SCHWAB, 2018, p. 85).  

Ainda no que se refere ao meio ambiente, mesmo que não exista uma 

consciência coletiva sobre os possíveis impactos ambientais, na atual conjuntura, o 

governo deve criar políticas de incentivo ao desenvolvimento sustentável do meio 

ambiente; não se deve seguir negligenciando o meio ambiente, com fertilizantes ou 

pesticidas químicos, é preciso uma conscientização geral e novos hábitos para mantê-

lo saudável e equilibrado. 

Outra proposta para manter o meio ambiente de trabalho digno no âmbito da 

multiplicidade das relações sociais, sobretudo naquilo que envolve o meio ambiente 

de trabalho, quando se busca a melhora na qualidade de vida a todos, estaria nas 

normas de proteção ao meio ambiente, cujo objetivo são o equilíbrio no conflito de 

interesses gerados nas relações do homem com a natureza, atentando para o fato de 

que a proteção constitucional do meio ambiente constitui a defesa da humanização 

do trabalho; portanto, suas preocupações devem envolver a atividade laboral, em 

especial a finalidade do trabalho como espaço de construção do bem-estar, de 

identidade e de dignidade ao trabalhador (PISTONO, 2017, p. 87). 

Conforme Leonardo Boff, desde doze mil anos a.C., todas as sociedades 

históricas consumiam, de forma sistemática e crescente, as energias naturais. 

Todavia, a sociedade moderna está estruturada sob o eixo da economia auferida 

como arte e técnica da produção ilimitada de riqueza, mediante a exploração dos 

recursos naturais e da invenção tecnológica da espécie humana. Com isso, nas 

sociedades contemporâneas, a economia não é mais compreendida em seu sentido 

originário, enquanto gestão racional da escassez, mas como a ciência do crescimento 

ilimitado (BOFF, 1996, p. 110). 

A sociedade moderna, além de utilizar-se dos recursos naturais, como em 

outros tempos, utiliza-se, mormente, das inovações fruto do conhecimento científico e 

das pesquisas tecnológicas, que, gradativamente, instituem a automação e a robótica 

ao meio ambiente do trabalho. Apesar de a modernidade alavancar os processos de 
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produção e alterar as relações de trabalho, os princípios constitucionais de proteção 

ao meio ambiente, tornando-o saudável para que o trabalhador tenha uma qualidade 

de vida digna, não podem ser ignorados. 

A pessoa humana possui um valor ético e jurídico, fundamentado no conceito 

da dignidade da pessoa humana – princípio supremo para a Constituição, cujo 

reconhecimento como norma requer a explicitação do seu caráter vinculativo; assim, 

a garantia da pessoa humana e o Direito do Trabalho devem ser estudados e 

aplicados em conjunto, pelo Estado, enquanto detentor da preservação da ordem 

jurídica, e, também, pela sociedade civil.  

Com o avanço tecnológico, tais princípios constitucionais devem ser 

rememorados e aplicados como regras que asseguram o trabalho digno e os direitos 

dos trabalhadores (art. 7º, caput, seus trinta e quatro incisos e parágrafo único, da 

Constituição Federal) e a outros dispositivos que conferem a promoção da dignidade 

da pessoa humana, em especial os direitos sociais do trabalho, da saúde e da 

educação (art. 6º, da Constituição Federal). 

Sem contar que, atualmente, existem políticas de incentivos fiscais a máquinas 

que não provoquem prejuízos à saúde dos trabalhadores, por meio de programas de 

qualificação de trabalhadores implantados a partir dos recursos do Fundo de Auxílio 

aos trabalhadores (FAT), a fim de qualificá-los, diante dos avanços tecnológicos. 

Em suma, advém que o desenvolvimento das aplicações da informática 

congrega um fator de transformação econômica e social e do modo de vida. Desse 

modo, convém ressaltar que a sociedade moderna possui condições de encorajar e 

controlar esses avanços a ponto de realocar o trabalhador ao novo contexto da 

economia, lançando mão das novas tecnologias a serviço da democracia e do 

desenvolvimento humano. 

 

4.3.1 Propostas de inclusão do trabalhador no meio ambiente de trabalho 

diante das perspectivas de avanço da Inteligência A rtificial 

 

Quando a tecnologia se posiciona, mais e mais, ao lado do ser humano, de 

modo particular, as influências que a automação exerce no meio ambiente de trabalho, 

ao mesmo tempo em que são um auxílio aos trabalhadores, também podem ter 

consigo uma ameaça de extinção dos postos de trabalho, em vista da substituição dos 
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cargos intermediários, ocasionando, como na China, a expressiva substituição da mão 

de obra humana pelos robôs. 

Com isso, devem advir alternativas para evitar a desproporção da convivência 

entre máquinas e homens no meio ambiente laboral. Nesse momento, os órgãos de 

proteção aos trabalhadores entram em cena, isto é, aquele trabalhador que ficar 

vulnerável deve contar com o apoio de instituições, tais como: sindicato, Ministério do 

Trabalho e Emprego, o próprio Estado e o Ministério Público do Trabalho, a fim de 

estabelecer a intermediação da mão de obra das ferramentas eletrônicas em relação 

à força de trabalho humana. 

Em relação ao tema, o Estado se torna responsável, diretamente, pela 

elaboração de políticas públicas, engendrando uma convivência harmônica entre o 

trabalho de robôs e homens e amenizando a situação desigual, em que as máquinas 

trabalham por incansáveis 24 horas, alimentam-se de eletricidade ou óleo, não gozam 

de férias, 13º salário, tampouco necessitam de descanso semanal remunerado, vale-

refeição ou outros benefícios como os trabalhadores, que, além disso, ainda geram 

custos para o empregador com a arrecadação do INSS e FGTS, durante longos anos. 

O Estado deve, pois, ponderar os gastos destes empregadores que podem, em 

um futuro nada distante, optar pela robotização, dada a onerosidade na manutenção 

de seus empregados em face das vantagens conduzidas pela ação das máquinas. A 

tecnologia no Brasil tem caminhado a passos largos, por, como toda moeda tem seu 

reverso, da mesma forma em que os trabalhadores geram custos, também deve haver 

tributação do Estado sob o uso das máquinas, que dispensam os direitos trabalhistas, 

muito menos são consumidoras de produtos e serviços, como as pessoas, cujos 

rendimentos, fruto da força de trabalho, impulsionam a economia. 

O poder estatal, por meio do auxílio do Ministério do Trabalho e Emprego, pode 

alcançar soluções para equiparação dos custos trabalhistas dos empregados às 

tributações das máquinas, em atenção ao princípio constitucional do valor social do 

trabalho, mediante a instauração de impostos sobre as ferramentas de mão de obra 

eletrônica. Aliás, são os trabalhadores, independente do setor, que permitem a criação 

e o aperfeiçoamento das máquinas; logo, não há que se falar em substituição integral 

dos postos de trabalho pela automação, senão em políticas públicas em que os órgãos 

de proteção ao trabalhador, juntamente com o Estado, estabeleçam condições para 

que não haja competitividade, mas convivência harmônica da tecnologia com a força 

de trabalho humana. 
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Conforme assinalado alhures, a tecnologia ultrapassa a esfera do trabalho e, à 

proporção que anuncia benefícios aos indivíduos, torna-se indispensável a análise de 

suas implicações, uma vez que é impossível desconsiderar a extensão e profundidade 

dessas transformações em curso, não atentando para os prejuízos de uma sociedade 

sem trabalho, cujo o ócio seja considerado condição da criatividade; tal visão expressa 

mais um desejo do porvir do que, de fato, um compromisso com a verificação da 

realidade. Então, é imperativa a retomada ao mundo do trabalho como objeto 

prioritário de pesquisa e de reflexão, especialmente em relação ao papel do sindicato 

como instituição representativa e de defesa dos trabalhadores (CATTANI; 

HOLZMANN, 2011, p. 109-111). 

Atualmente, com a publicação da Lei nº 13.467/2017, a instituição sindical 

assume um novo papel na defesa dos trabalhadores. Desenrolou-se um 

enfraquecimento do sindicalismo no Brasil, cujo modelo instituído em 1937 já era 

falho, dada a obrigatoriedade do imposto sindical que provocava a dependência do 

sindicalismo em relação ao Estado e o distanciamento em relação aos trabalhadores. 

E a mudança regida pela reforma, que deveria estimular este órgão à independência 

e maior representatividade, não se efetivou; pelo contrário, atualmente, sem a garantia 

de recursos financeiros, os sindicatos contam somente com o trabalho de base de 

seus filiados e suas contribuições voluntárias. Por isso, a reestruturação do 

movimento sindical desencadeou um reagrupamento das entidades, com demissões 

e corte de áreas não fundamentais (NASCIMENTO, 2011, p. 24-27). 

Contudo, embora a reforma trabalhista tenha enfraquecido, sobremaneira, os 

sindicatos, eles seguem sendo os órgãos de proteção dos trabalhadores, 

principalmente no atual contexto, em que, a todo o momento, a modernidade 

transforma a sociedade pela inserção repentina de máquinas e da inteligência artificial 

no meio ambiente de trabalho. Cabe, portanto, à instituição sindical intermediar 

alternativas para a conciliação da mão de obra eletrônica com a força de trabalho 

humana.  

Para tanto, uma solução estaria em englobar a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico aos novos métodos de gestão da força de trabalho, com tecnologias 

sociais que impulsionam processos de empoderamento das representações coletivas, 

a fim de habilitá-las a disputar os interesses das maiorias, bem como a maior 

distribuição de renda. Desse modo, o sindicato evitaria a vulnerabilidade dos 
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trabalhadores, operando na reconversão ideológica dos discursos de inclusão social 

difundidos pela ascendência tecnológica. 

Além disso, os trabalhadores de todas as classes devem se unir mediante 

sindicatos e federações para reafirmarem seus direitos trabalhistas conquistados ao 

longo dos anos. Uma alternativa nesse sentido derivaria da força do poder sindical, 

entabulando acordos coletivos que proíbam, por exemplo, a demissão em massa de 

trabalhadores em face da ascendência da automação, criando estabilidade aos postos 

de trabalho humanos, para garantia de emprego aos trabalhadores em condição de 

vulnerabilidade e controle no uso de ferramentas, como WhatsApp, para solicitações 

para além do horário de trabalho. 

Da mesma maneira que o Ministério Público do trabalho poderá realizar 

audiências públicas para compreender as necessidades enfrentadas pelos 

trabalhadores em condição de vulnerabilidade com o advento e a ascendência da 

inteligência artificial. O órgão de proteção ao trabalhador, além de ouvi-los, terá 

competência para instaurar denúncias no tocante à precarização de trabalho do 

homem substituído pelo robô, caso haja alguma desigualdade, para que se 

reestabeleça, a todo momento, a harmonia da convivência de homens e máquinas, já 

que esta é uma realidade que não pode ser ocultada. 

À exemplo deste convívio, na China, onde inúmeros trabalhadores são 

substituídos por máquinas, já se verificaram situações antagônicas que, caso tivesse 

a intervenção do órgão de proteção ao trabalhador, poderiam ter sido evitadas ou, ao 

menos, abrandadas ao equilíbrio do meio ambiente de trabalho.  

De um lado, uma máquina já provocou a demissão de um trabalhador, por meio 

de um aplicativo, assumindo o manifesto lugar do gerente e causando inúmeros danos 

existenciais ao trabalhador, que jamais obteve respostas às suas perguntas, nem 

mesmo respaldo legal para reestruturar-se ao mercado de trabalho (EXAME, 2018). 

Por outro lado, em face da ascendência da automação no meio ambiente de 

trabalho, muitos postos de trabalho humanos já foram substituídos por máquinas, pois 

os custos da automação ainda espelham mais vantagens à classe empresária, haja 

vista a relação de desigualdade para a realização das tarefas; ou seja, não há como 

comparar a agilidade da máquina com a força de trabalho humana. Como constatou-

se, também, na China, houve a desativação de uma máquina, pois a mão de obra do 

trabalhador chinês era mais barata, compensando, financeiramente, ao empregador 

a opção pelo humano (EXAME, 2018). 
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São circunstâncias que poderiam ser evitadas e, até mesmo, solucionadas, 

tanto pelos órgãos de proteção ao trabalhador, quanto pelo próprio Estado, cujas 

responsabilidades envolvem o dever de aplicar e garantir os princípios constitucionais 

aos cidadãos, especialmente os direitos fundamentais dos trabalhadores e 

empregadores e o valor social do trabalho, dada a acentuada representatividade 

destes no contexto econômico e político nacional. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Ao analisar os direitos fundamentais do homem e os direitos sociais que lhe 

são próprios, depreende-se que o conjunto desses direitos é imprescindível à 

concretização da própria dignidade da pessoa humana. 

Os direitos sociais constituem, categoricamente, os novos direitos 

fundamentais do homem, à proporção que concebem um meio positivo que reconhece 

o direito ao trabalho como condição precípua no caminho da efetividade da existência 

digna de todos os brasileiros constitucionalmente previstos. 

Por esse motivo, a reiteração específica da dignidade da pessoa humana deve 

ser preservada, principalmente a manutenção da dignidade do trabalhador, 

concatenando a importância desta garantia para propiciar a todos os seres humanos 

uma sociedade mais justa, com igualdades de oportunidades, para o seu pleno 

desenvolvimento físico e intelectual. 

Nesse diapasão, as linhas aqui articuladas demonstraram que o Direito do 

Trabalho teve início com a conquista da liberdade de trabalhar, primeiramente pelos 

“companheiros” que se desataram dos laços repressores das corporações de ofício e, 

depois disso, na total liberdade das contratações alcançadas com o surgimento das 

indústrias e os primeiros movimentos em direção ao desenvolvimento tecnológico, 

propiciados pela Revolução Industrial, que, na oportunidade, não lograram muitos 

avanços positivos. 

Destarte, os direitos da personalidade, embora, ao longo do tempo, tenham 

representado a maior conquista na seara trabalhista – o direito de trabalhar livremente 

–, também foram ofendidos pelos passos largos da modernidade, com a evolução 

tecnológica e, tantas vezes, com a substituição dos postos de trabalho pelas 

máquinas, ferindo o direito à vida, à saúde e demais direitos da personalidade dos 

trabalhadores. 

Esta pesquisa debruçou-se, assim, na ratificação das mudanças que se 

processaram, por meio de casos concretos; relatos de situações em que as máquinas 

preponderam em atividades que, antes, foram, exclusivamente, conduzidas por mãos 

humanas. 

Quando o discurso envolve os robôs, a primeira indagação que vem à mente 

é: Essas máquinas vão “roubar” os empregos das pessoas? Há estudiosos da 

inteligência artificial que afirmam que a automação em fábricas, indústrias e em outros 
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postos ressoará na oferta de emprego; outros preveem um futuro destruidor nesse 

sentido; enquanto outros entendem que o abalo não será apocalíptico como alguns 

delineiam. 

Aqueles que esperam uma mudança no mercado apontam para o uso, já na 

atualidade, de robôs em tarefas cognitivas e não apenas em serviços braçais ou de 

repetição, com as máquinas ocupando funções ora pertencentes aos humanos. Com 

argumentos favoravelmente análogos, há, também, quem acredite que o uso de robôs 

venha a ajudar o ser humano em tarefas cansativas, repetitivas e, por vezes, 

perigosas, permitindo-lhe, inclusive, ter mais tempo livre e preservar a saúde. 

Nesta senda, o presente estudo conclui que, desde tempos remotos, o ser 

humano percebeu que, de alguma forma, depende do trabalho para produzir riqueza, 

porquanto sejam as condições históricas que lhe dão validade. Diante disso, em cada 

período, o labor sobressaiu de uma maneira. 

Por essa razão, no início da história humana, no planeta Terra, o homem 

trabalhava por si próprio, recorrendo à caça e à pesca para garantir a subsistência 

própria e de sua família. Esporadicamente, quando trabalhava para outrem, isso 

acontecia por solidariedade ou compensação. 

Somente após esse período é que irrompe a época da escravidão e da 

servidão, também conhecida como pré-história do direito do trabalho; naquele cenário, 

houve a formação de pequena economia agrária, em que o escravo era, ao mesmo 

tempo, o realizador do trabalho e uma propriedade de outro homem. 

Já na sequência, assomaram-se as agremiações dos trabalhadores, intituladas 

corporações de ofício, durante a Idade Média, quando a presença marcante da igreja 

católica atrelada ao Estado caracterizou a fase do feudalismo, até a transição para o 

capitalismo e a posterior eclosão das indústrias e da tecnologia, com a Revolução 

Industrial. 

Não obstante, em todos os momentos, a busca pela sobrevivência por meio da 

força de trabalho foi o ponto preponderante, equiparando-se como fim em cada um 

deles, pois o avanço tecnológico da produção é fruto das relações sociais 

reprodutoras das estruturas dominantes. 

É importante ressaltar também que, pelas análises ora envidadas, nota-se que 

o direito do trabalho encontra raízes nos direitos da personalidade, já que seu 

fundamento necessário é a liberdade, em especial o livre-arbítrio para trabalhar e 

escolher a quem irá fazê-lo. 
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Por essa toada, tanto os direitos da personalidade quanto o meio ambiente de 

trabalho devem ser preservados, a fim de garantir harmonia nas relações do trabalho. 

E para resguardar os direitos e deveres dos trabalhadores, estão os três órgãos da 

seara trabalhista, a saber: os sindicatos, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público 

do Trabalho; todos podem e devem defender o principal direito da personalidade, a 

vida do trabalhador, que necessita sempre de proteção, seja naquilo que concerne à 

saúde e/ou à segurança, ou em relação aos reflexos causados pela ausência de um 

meio de sobrevivência, isto é, o trabalho. 

Portanto, os direitos da personalidade dos trabalhadores jamais devem ser 

lesados, especialmente quando a questão é a substituição da mão de obra humana 

pelos robôs e pelas máquinas; em outras palavras: os direitos da personalidade dos 

trabalhadores, como a vida e a saúde, não devem ser afetados, sobretudo no que 

tange à sua dignidade. 

Destarte, como constatado em ocorrências analisadas por esta pesquisa, o 

descaso no trato à saúde e proteção do trabalhador é alarmante, tendo sido refutados, 

por completo, aspectos de ordem biológica, como, por exemplo, a saúde, diante dos 

efeitos do trabalho no organismo humano, quando comparados à resistência e 

potência das máquinas. 

Conclui-se, ainda, que todo trabalhador deve ter sua dignidade humana 

respeitada dentro e fora do meio ambiente de trabalho e, portanto, os seus direitos da 

personalidade, uma vez que o trabalhador constrói sua identidade no meio ambiente 

laboral e ela deve ser preservada: eis o princípio basilar da legislação trabalhista. 

Enfim, em todos os casos, esses bens jurídicos proporcionados pelo trabalho 

digno se sobrepõem aos demais bens, em particular quando alocados ao lado de 

robôs.  

Tange, outrossim, ponderar que, se há uma tecnologia capaz de proporcionar 

à mente humana um maior conhecimento sobre o fluxo de trabalho, por que não a 

adotar? Evidentemente, seria um grande desperdício abandonar os trabalhos em 

andamento que tratam da inteligência artificial. Os seres humanos e as máquinas 

devem trabalhar em harmonia: a inteligência artificial é determinante para o trabalho 

humano, mas imprescindíveis são os seres humanos para o trabalho. 

Para isso, propõe-se adotar a responsabilidade social como valor a ser 

praticado. Eis um caminho. 
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Essa discussão, no entanto, está apenas iniciando sua jornada. Com o avanço 

das tecnologias e da inteligência artificial, é indispensável indagar sobre o tema, 

questionar se a tecnologia será aliada do homem e se este está preparado para o 

avanço desse tipo de conhecimento técnico e científico em seus postos de trabalho. 

Somente pela reflexão será possível conceber um ambiente propício para a 

convivência entre os mundos do homem e da máquina, bem como para a transposição 

desse muro. 

É, assim, que, por hora, com tais ponderações, desde já, se enreda o pensar 

acerca de um futuro no qual a máquina e o homem convivam em harmonia, tendo a 

dignidade do primeiro, plenamente, assegurada. 
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