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1) Na obra “O espírito de Filadélfia”, Alain Supiot explica como o que denomina de 

“contrarrevolução ultraliberal” tem implicado a reversão dos valores e 

pressupostos jurídicos assentados na Declaração de Filadélfia. Para o autor, esse 

processo se desenvolve a partir de uma privatização do Estado Social. Explique 

esse conceito e comente de que forma ele reverbera no Direito do Trabalho (1). 

Associe a ideia desenvolvida por Supiot à análise de Dari Krein a respeito da 

Reforma trabalhista de 2017 e do fomento de padrões privados de regulação do 

trabalho por ela promovido (2).  

 

Ref. Necessária: SUPIOT, Alain. O espírito da Filadélfia: a justiça social diante 

do mercado total. Porto Alegre: Sulina, 2014. Capítulo do Livro – Parte I, págs. 

27-80 

 

Ref. Necessária: KREIN, José Dari. O desmonte dos direitos, as novas 

configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva: consequências da 

reforma trabalhista. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1., 

2018. pp. 77-104. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/138082/138676 
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BAREMA  

 

Pergunta 1)  

Conceituar privatização do estado social – 2,0 

Exemplificar com os significados que isso tem no direito do trabalho - 2,0 

 

Resumo dos trechos de Supiot que podem auxiliar os examinadores: O princípio da 

justiça social, estampado na declaração de Filadélfia (“uma paz durável só pode ser 

estabelecida e baseada na justiça social” e “a pobreza, onde quer que ela exista, constitui 

um perigo para a prosperidade de todos”) desaparece das agendas da globalização, a partir 

da ascensão do pensamento ultraliberal. Entretanto, tal processo não implica 

simplesmente a destruição do Estado Social ou Estado-Providência, mas implica em 

privatizá-lo, ou seja, permitir que ele seja governado pelo campo do livre ajustamento 

mútuo de indivíduos possuidores de direitos subjetivos individuais, que não se reportam 

a um sistema de justiça que os transcende e que tem debilitada sua possibilidade de tornar-

se cidadãos solidários. Assim, para Supiot, “a privatização do estado-providência não 

leva, então, ao desaparecimento dos direitos sociais, mas à concentração de benefício 

naqueles que tem menos necessidade”, ampliando as possibilidades de os fortes serem os 

primeiros beneficiários dos dispositivos voltados à melhoria das condições dos fracos. 

Exemplo disso seriam as políticas de capitalização dos regimes de previdência, vertendo 

rios de recursos ao sistema financeiro e passando a atribuir aos trabalhadores risco e 

pensões miseráveis. No campo do direito do trabalho, Supiot entende que a utilização de 

diversos mecanismos derivados do direito do trabalho (indenizações, aposentadorias 

suplementares, etc) elevaram as remunerações dos dirigentes das grandes empresas 

assombrosamente, ao passo que, em relação aos trabalhadores de piso, as políticas de 

estado deixaram de ser aquelas que colocar limites e diretrizes para os objetivos 

financeiros das empresas e passaram a ser ditadas pelas empresas, com ônus suportados 

pelo Estado, direta ou indiretamente. Também são exemplos dessas implicações no 

direito do trabalho a contraditória ampliação da lista de discriminações inadmissíveis no 

trabalho, ao mesmo tempo em que há uma ampliação quantitativa das diferenças salariais, 

cada vez mais justificadas pela racionalidade econômica; redução dos impostos voltados 

ao financiamento de seguro social e ampliação e imperatividade da remuneração dos 

direitos de propriedade intelectual, “guarda-chuvas dourados” de proteção aos contratos 

dos dirigentes assalariado e recusa de indenizações por desemprego dos trabalhadores 

temporários, entre outras contradições.   

 

Pergunta 2) 

- conceituar regulação privada, em oposição à regulação pública do trabalho – 2,0.  

- indicar como a reforma trabalhista fragilizou a regulação pública (esvaziando as 

normas imperativas, as instituições e seus mecanismos) e abriu margem para a 

autorregulação do mercado – 2,0  

- associar a ideia de privatização do estado social à flexibilização e adequação da 

regulação às demandas do capital em diferentes níveis, tal como proporciona a 

flexibilização trabalhista. Para isso, é necessário se afastar da ideia de proteção. 2,0 

 

 

Trechos do artigo de Dari Krein que podem auxiliar os examinadores: 

A análise das medidas será realizada tendo como referência as seguintes categorias: a 

regulação pública (estabelecida a partir de uma politização das relações de trabalho, em 

que os agentes sociais participam diretamente) versus a regulação privada (constituída 



com base no mercado autorregulado, em que as relações são mais individualizadas) 

(Dedecca, 1999 e Krein, 2013). Por regulação pública se compreende o processo de 

definição das regras com base na ação dos trabalhadores, por meio de negociação coletiva 

ou regulamentação estatal, que se traduz na colocação de limites sobre a forma como o 

capital utiliza a força de trabalho. Ela compreende dois princípios básicos do direito do 

trabalho: (1) a relação entre capital e trabalho é marcada por uma assimetria, sendo 

fundamental assegurar a existência do sindicato e da negociação ou a intervenção do 

Estado para proteger o elo mais frágil da relação; (2) o trabalho não pode ser considerado 

como uma mercadoria qualquer, pois quem vende a força de trabalho é uma pessoa 

humana e sua dignidade precisa estar assegurada. A regulação privada refere-se à 

definição das regras no âmbito do mercado ou pelo poder discricionário do 

empregador (Noronha, 1998)6. As mudanças são analisadas na perspectiva de 

fortalecerem a proteção ou a flexibilização do trabalho. A referência para analisar as 

proposições em curso não pode ser a funcionalidade econômica, mas sim a natureza 

histórica da regulação, que é garantir uma condição de dignidade a quem precisa se 

assalariar para poder manter a si e sua família. Portanto, a análise das medidas é feita 

utilizando como critério a sua contribuição para ampliar a proteção social e redistribuir a 

riqueza gerada ou para alargar a liberdade da empresa na determinação das condições de 

contratação, uso e remuneração do trabalho.  

(...) 

Com base na análise das mudanças, pela sua abrangência e profundidade, defende-se que 

a contrarreforma está forjando uma alteração no padrão de regulação social do trabalho 

no Brasil, ficando mais próximo de uma regulação privada, pois ela significa a 

possibilidade de um desmonte dos direitos, uma flexibilização nos procedimentos de 

construção das regulamentações e uma fragilização das instituições públicas e dos 

sindicatos. Como mostrado na introdução, é um padrão que busca coadunar o padrão de 

regulação do trabalho à lógica da acumulação capitalista almejada pelo mercado 

financeiro internacional e pelas oligarquias nacionais (p. 20) 

(...) 

A regulação privada, ou a tendência a forçar um processo de mercantilização da força de 

trabalho (Hyman, 2005), pode ser considerada a viga que sustenta as novas 

regulamentações com a introdução de modalidades de contratações atípicas e da 

terceirização, que podem ser utilizadas de forma indiscriminada e em qualquer segmento 

econômico, com uma nova padronização de uma jornada despadronizada, ajustada às 

necessidades do capital em seus diferentes níveis, a remuneração variável, a fragilização 

da ação coletiva e das instituições públicas, na perspectiva de descentralizar para o 

interior das empresas (pois parte do trabalho continua sendo coletivo) e até individualizar 

as relações de trabalho. 

(...) 

A alegada “segurança jurídica” também é um argumento complicado, pois esconde um 

novo padrão que busca eliminar os entraves que a regulação pública do trabalho coloca à 

exploração capitalista, visto que tende a compartilhar os riscos do negócio com o 

trabalhador, mas o resultado do trabalho é apropriado de forma cada vez mais desigual, 

como mostra a experiência internacional. 

(...) 

Apesar do Brasil não ter vivenciado um período de regulação pública do trabalho, pois 

mesmo com a existência de uma ampla legislação, as condições objetivas do mercado de 

trabalho sempre foram muito desaforáveis e flexíveis para os trabalhadores, a atual 

contrarreforma significa um retrocesso social e não nos prepara para enfrentar os desafios 

do futuro do trabalho. 


