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RESUMO 

Este projeto visa analisar a possibilidade, bem como a necessidade de 

regulamentação da atividade laboral do tatuador.  

 

Tendo em vista os diversos relatos nas redes sociais e na internet como um 

todo de tatuagens realizadas com materiais inapropriados, entende-se ser de grande 

relevância o estudo deste tema a fim de evitar que haja a propagação do “body art” 

de maneira displicente e irregular, sendo de sumária importância para a saúde 

pública. 

 

Além disso, em razão de enorme gama de profissionais atuantes na área em 

território nacional –número esse que não há precisão por falta de pesquisa- apura-se 

que é conveniente o estudo das relações de trabalho, tal como a análise da matéria 

regulamentar do ofício. Salienta-se que a gama de profissionais da área não possui 

uma associação, uma vez que a concorrência acentuada do serviço acarreta uma 

autonomia gritante entre os artistas. 

 

 

                                               ABSTRACT 

 

              This project aims to analyze the possibility, as well as the need to regulate 

the work activity of the tattoo artist. 

 

              In view of the various reports on social networks and the internet as a whole 

of tattoos made with inappropriate materials, it is understood that the study of this 

subject is of great relevance in order to avoid the propagation of "body art" irregular 

in nature, being of utmost importance for public health. 

 

              In addition, because of the huge range of professionals working in the area 

in the national territory - a number that is not precise due to lack of research - it is 

found that it is convenient to study labor relations, such as the analysis of the 



regulatory matter of the trade . It should be noted that the range of professionals in 

the area does not have an association, since the marked competition of the service 

entails a striking autonomy among artists. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: TATUADOR; REGULAMENTAÇÃO; ATIVIDADE LABORAL; 

ÉTICA PROFISSIONAL; DESREGULARIZAÇÃO; GRUPO SOCIAL 
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1 INTRODUÇÃO 

A tatuagem teve seu início no Brasil com o precursor dinamarquês Knud 

Harald Lucky Gegersen em 1959, ano em que o conhecido como Lucky se instaurou 

no país. Lucky foi notícia em diversos jornais e meios de comunicação da época em 

razão do título de primeiro “tatuador profissional” do continente. Ainda que sua 

tatuagem não fosse perfeita, Knud fora o pioneiro neste âmbito e é associado à ele 

tal mérito. 

 

Ademais de sua história, a tatuagem surgiu em diversos lugares do mundo 

em tempos diferentes e com diversas intenções, formas, técnicas e objetivos. A 

partir deste ponto, começava-se o que aqui iremos chamar de “desregularização do 

grupo profissional”. 

 

Desde os primórdios, o “body art” existia e era uma forma de expressão 

corporal, contudo, no século XXI, tal prática popularizou-se entre as mais diversas 

camadas populacionais e tornou-se notório o crescente número de estúdios de 

tatuagem por todo o mundo. Com a expansão do mercado, mais profissionais da 

área surgiram e houve a necessidade, em decorrência da demanda, de modernizar a 

atividade laboral.  

 

Com o crescimento exacerbado da profissão e a enorme procura, era de se 

esperar que houvesse respaldo legal para os atuantes da área, contudo, não há, no 

Brasil, legislação que verse sobre as atividades de tatuador. Cabendo, assim, a cada 

Estado definir – ou não – as necessidades procedimentais e disciplinadoras da 

ocupação, gerando, aos capacitados do ofício grande confusão e dúvida sobre os 

procedimentos legais que devem seguir. Sobre tal, iremos estudar e apurar no 

decorrer do presente artigo. 

 

Somadas a falta de disciplina legal da atividade laboral e a curiosa autonomia 

da profissão que faz com que os expertises compitam entre si, o que iremos chamar 

de “desregularização do grupo profissional”, os profissionais atuam livremente e, em 

um ponto de vista tributário, isentos de grande responsabilidade. 
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2 TATUAGEM – ASPECTOS HISTÓRICOS  

2.1  A história acerca do surgimento da tatuagem 

 

                A fim de iniciar a discussão acerca da atividade laboral da tatuagem, há de 

se ficar a par do aspecto primitivo que ensejou sua existência. A presente pesquisa 

baseou-se nos estudos da renomada revista National Geographic em sua forma 

online, a postagem da referida revista é de dezembro do ano de 2004. O estudo 

desta revista é inglês e fora traduzido para a elaboração do artigo aqui disposto com 

fins de melhor entender o pontapé histórico desse costume que hoje conhecemos 

como tatuagem. 

 

               Neste intento, passamos à verificação do marco global no qual se 

organizou e se ajustou a dinâmica da tatuagem. A transcrição mais antiga de uma 

tatuagem foi no ano de 1991 em um cadáver congelado de um homem da Idade do 

Cobre. Os restos mortais deste homem, apelidado de “Ötzi”, datam 3.300 anos A.C. 

Foram observados em seu corpo variados traçados nas costas, punhos, joelhos, 

tornozelos e pés. Há uma suposição de que tais marcações em seu corpo tenham 

sido decorrentes do atrito do carvão aos cortes feitos na pele. 

 

                Após exames e estudos do corpo de “Ötzi”, especialistas notaram 

degenerações ósseas parelhas a cada uma das tatuagens, o que levou a crer que o 

povo de Ötzi, que seriam ancestrais dos europeus, empregasse o desenho na pele 

como forma de método para dirimir a dor.  

 

               Com o avançar do tempo e consequente evolução, outra interpretação fora 

dada às tatuagens. As mulheres que bailavam nos sepultamentos egípcios em torno 

dos 2000 anos A.C. tinham, assim como “Ötzi”, linhas e pontos em seu corpo, de 

acordo com as múmias dessa época. Subsequentemente, atenta-se às tatuagens 

que simbolizavam Bes, uma deusa egípcia da fertilidade e proteção dos lares. 
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               Ao passo que determinados povos consideravam preencher seus corpos 

com desenhos diferenciados, os antigos romanos, no entanto repudiavam o hábito 

de se tatuar por acreditarem que afetava na pureza da raça humana. Assim sendo, 

para esses, as tatuagens eram proibidas e destinadas única e exclusivamente aos 

criminosos e condenados. 

 

              Com a evolução temporal, os romanos modificaram sua percepção em 

relação à tatuagem, inspirados pelo exemplo dos guerreiros bretões que possuíam 

condecorações de honra tatuadas em sua pele, gerando admiração por parte do 

povo que antes renegava o hábito de se marcar. Dessa forma, não demorou muito 

para que os soldados romanos passassem a gravar em sua pele suas próprias 

marcas. 

 

              Durante as cruzadas ocorrentes nos séculos 11 e 12, as tatuagens também 

foram usadas para identificar os soldados, dessa vez de Jerusalém. Desta maneira, 

aqueles que possuíssem o desenho de uma cruz tatuado em seus corpos seriam 

dignos de um enterro cristão para o caso de morte em batalha. Posterior às 

cruzadas, o hábito de ter tatuagem se perdeu no Ocidente por algum tempo, contudo 

permaneceu crescendo em diversas partes do planeta. 

 

              No início do século 18, os marinheiros da Europa vivenciaram seu primeiro 

contato com habitantes que residiam em ilhas na área Sul e central do Oceano 

Pacífico. Esse povo possuía, como uma de suas características culturais principais, 

a tatuagem. 

  

             A origem da palavra “tatuagem” deu-se com o capitão britânico James Cook 

que, em 1769 desembarcou no Taiti, local no qual a palavra “tatau” era utilizada para 

intitular a forma como a tatuagem era realizada. Os instrumentos utilizados na época 

consistiam em uma concha apontada presa a um pedaço de madeira. Tudo leva a 

crer que a palavra “tatau” seja uma onomatopeia em conta do barulho que o 

procedimento emanava. 

 



 

 

14 

              Na tradição oriental, a tatuagem é difundida desde o século 5 A.C. Utilizada 

como forma de adornar o corpo ou até mesmo para apontar criminosos, a arte fora 

proibida no Japão em 1870. Em decorrência disso, os tatuadores passaram a 

atender ilegalmente. A Yakuza – a famosa máfia japonesa – é um dos grandes 

modelos de tatuagem não só no Japão como no mundo, uma vez que seus 

membros enchem seus corpos desde o pescoço até o tornozelo com desenhos 

dotados de muito significado para a máfia. Nota-se aqui o início da ideia propagada 

por muitos séculos acerca da criminalização e discriminação do grupo de pessoas 

que carregavam consigo desenhos e símbolos marcados na pele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0412/online_extra.html 
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2.2  A origem da tatuagem no Brasil 

 

           No Brasil, o body art teve como precursor um cidadão dinamarquês chamado 

Knud Harald Lucky Gegersen, ou apenas Lucky como era conhecido. Knud chegou 

ao Brasil em 1959 e se instalou em Santos, no litoral paulista e, mais precisamente, 

situou sua loja nos arredores do cais portuário, local este que, na época, era 

conhecido pela boemia e prostituição. Este fato contribuiu em demasia para a 

propagação de preconceitos e discriminação do ato laboral. Em 1963 o tatuador 

mudou seu estúdio para a rua General Câmara, onde ostentava junto a porta de 

entrada a seguinte frase: “It’s not a saylor if he hasn’t a tattoo” que significa: “Não é 

um marinheiro se não tiver uma tattoo”. 

 

           O dinamarquês teve na arte o seu sustento e foi responsável pela 

popularização da tatuagem, ainda que esta não fosse dotada de grande perfeição, 

de forma que os tatuadores associam a ele o marco da chegada da tatuagem em 

terras nacionais. Knud fora notícia em diversos jornais nacionais, e em 1975 foi 

protagonista de certa matéria de meia folha do jornal “O Globo” intitulada: “Tattoo 

Lucky, o único tatuador profissional da América do 

Sul”. A trajetória de sucesso de Lucky não parou por aí, segundo o portal Art 13 

Tattoo, em 1977 o tatuador fora convidado para ser entrevistado pelo apresentador 

Silvio Santos e também por Flávio Cavalcanti, outro famoso apresentador da antiga 

TV Tupi. Era nítido que o que Lucky fazia era novidade no Brasil e todos queriam 

saber um pouco mais do que se tratava. 

 

           Nos anos 70, com a constante veiculação de informações sobre a novidade 

trazida pelo dinamarquês ao Brasil, alguns tabus começaram a ser desfeitos, uma 

vez que a desconstrução da ideia de arte unicamente para prostitutas e marinheiros 

estava sendo desfeita em razão da inserção da tatuagem no mundo do público de 

classe média. Lucky tatuou em José Artur Machado um dragão no braço que se 

tornou protagonista da música “Menino do rio” de Caetano Veloso; tatuou também 
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Evandro Mesquita, na época vocalista da banda Blitz, imprimindo uma águia em seu 

braço. 

 

 

           Seu falecimento foi veiculado nos meios de comunicação de Santos no dia 18 

de dezembro de 1983. Por alguns anos o dinamarquês subsistiu com o título de 

único tatuador profissional do continente, quando com o passar do tempo os seus 

seguidores se arriscaram no body art uma vez herdado dele as técnicas e a arte de 

fazer tatuagem. 

 

“A tatuagem é uma arte cuja origem se mistura com as lendas e se perdem no tempo. Para lá 

das magias, das relações com o além, das crenças, das proibições, dos tabus e dos 

preconceitos sociais, a tatuagem é uma referência que traduz heroicamente os símbolos 

decodificados, provoca e/ou ironiza uma sociedade que só produz comportamento em série. A 

tatuagem é uma afirmação de uma diferença visível.”¹ 

  

          A citação acima exposta é de Inácio da Glória, tatuador brasileiro desde 1976, 

inspirado pelo pioneiro Knudd. Sobre sua trajetória, Inácio relata o seguinte: 

 

“Iniciei minha atividade profissional nos anos 70 em Brasília – DF, em uma época que ainda 

não existiam estúdios de tatuagem no país, a primeira geração de tatuadores da era 

contemporânea, determinada a formatar essa atividade, foram os verdadeiros pioneiros que 

deram início de forma vigorosa e autêntica ao que hoje já é consolidado como uma atividade 

regular e legitima, exceto nos meios oficiais. 

No inicio não tínhamos as informações que precisávamos, nem materiais adequados para a 

prática do ofício, ao contrario, uma retrógrada intolerância tomava conta da nossa cena. 

O desafio era superar esses obstáculos que criaram uma nuvem de preconceitos sempre que 

se falava de tatuagem, uma lacuna cultural sem precedentes, tudo isso foi superado de forma 

obstinada pelos poucos tatuadores que existiam , que mostraram determinação na sua 

caminhada em direção a um patamar mais digno. 
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Essas trajetórias trilhadas pelos pioneiros foram determinantes ao estágio que atingimos hoje, 

esses tatuadores guerreiros foram os que com muita dificuldade superaram obstáculos que 

existiam, falta de materiais apropriados para a natureza do trabalho e driblar a mentalidade da 

época cheia de intolerâncias e reservas. 

 
 

Com toda essa ebulição, os tatuadores atingiram outro patamar de qualidade em suas obras , 

propondo desta forma uma nova dimensão nas tatuagens que começavam a impressionar seu 

público e ganhar a aceitação da sociedade. 

 
 

Acredito que nos tatuadores, que nos iniciamos a 20 atrás ou mais, diferente da nova geração 

fomos forjados, dentro de desafios inéditos que criaram uma força determinante na 

consolidação dessa atividade no Brasil. 

 
 

Em 1990 surge a primeira Convenção de Tatuagem Internacional entre nós e a partir dai estava 

inaugurado um calendário de eventos que cresce a cada ano. A força gerada por esses 

encontros que reúnem seus admiradores e adeptos em torno de um mesmo objetivo, criou um 

lastro positivo provocando uma expansão no seu mercado, revelando tatuadores de extremo 

talento que demonstram através de sua arte a competência que impressiona a todos. 

 
 

Em Brasília , onde tatuei por mais de 20 anos minha clientela era formada essencialmente por 

militares de todas as armas, esquadrões de policias além de toda uma geração de outsiders 

que lá se formava.”² 

 

 

http://www.artenocorpo.com/1128/historia-da-tatuagem-no-brasil 

¹ Texto de Inácio da Glória 

² http://www.portaltattoo.com/noticias/VerNoticia.aspx?c=601 

https://pt-

br.facebook.com/art13tattoo/photos/a.436927819719926.1073741827.305537039525672/493639977

382043/ 

http://www.artenocorpo.com/1128/historia-da-tatuagem-no-brasil
http://www.portaltattoo.com/noticias/VerNoticia.aspx?c=601
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3. ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE ESTUDIO DE TATUAGEM 

 

 

Com o advento da modernização da tatuagem e a inserção desta na classe 

média, não demorou muito para que alastrasse por todo o país e se tornasse um 

verdadeiro sucesso no presente século. Esse sucesso ensejou o surgimento de 

muitos tatuadores e a necessidade de se regulamentar essa atividade recém-surgida 

a fim de torná-la, de fato, uma profissão. Para melhor entendermos todo o mitiê 

necessário para tal vamos estudar, passo a passo, todas as estruturas de uma 

empresa e legalização do estúdio de tatuagem no Brasil a começar pela breve 

explicação de empresa. 

Empresa é toda organização de natureza civil ou mercantil, destinada à 

exploração, por pessoa física ou jurídica, de qualquer atividade com fins lucrativos. 

(BRASIL,1994)  

 O processo de legalização de empresa no Brasil é um processo muito 

burocrático com excesso de tramites e alto custo podendo levar até 120 dias 

dependendo da atividade. O presente trabalho limitará ao processo de legalização 

de um estúdio de tatuagem no âmbito federal, estadual e municipal (Araruama). 

 A primeira precaução a ser tomada para empreender é a observância da 

viabilidade para a sua legalização, verificando junto à prefeitura se o imóvel está 

regularizado e sua situação referente ao pagamento de IPTU e se a atividade a ser 

desenvolvida no local respeita a Lei de zoneamento municipal. 

3.1 O TIPO JURÍDICO 

 

O tipo jurídico é a forma como a empresa exercerá a atividade econômica escolhida. 

Atualmente, os tipos jurídicos mais comuns são: 

 Autônomo: Trabalhador Autônomo é todo aquele que exerce sua atividade 

profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de 

seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não 

habitual.  
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 Empresário: Considera-se empresário que exerce profissionalmente atividade 

organizada para produção de bens ou de serviços. É o proprietário único do 

negócio, respondendo de forma ilimitada por suas obrigações; 

 MEI: É o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 - Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-

calendário anterior, de até R$ 60.000,00 e que seja optante pelo Simples 

Nacional.  

 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI): É a pessoa física 

(Natural) titular da empresa. De acordo com lei nº 12.441/2011 em seu art. 

980-A, A EIRELI só pode ser constituída com um capital social, devidamente 

integralizado, não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente 

no país 

 Sociedade Limitada: É aquela que realiza atividade empresarial, formada por 

dois ou mais sócios que contribuem com moeda ou bens avaliáveis em 

dinheiro para formação do capital social. 

3.2 RAZÃO SOCIAL E CONTRATO SOCIAL 

  

                A Razão social é o nome empresarial que consta na escritura ou no 

documento  de constituição para identificar uma pessoa jurídica e demonstrar a sua 

constituição legal. O nome empresarial, que constará no Contrato Social, deverá 

observar as regras de formação de cada tipo jurídico. 

 O Contrato Social também denominado de Ato Constitutivo é o instrumento 

jurídico que na observância da lei, estabelece o regime jurídico, as regras para 

funcionamento e liquidação da sociedade, tem como objetivo resguardar, transferir, 

conservar e/ou modificar direitos entre sócios. 

 

3.3 REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA SER EMPRESÁRIO 

 

 Segundo o código Civil art. 972: “podem exercer a atividade de empresário os 

que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente 

impedidos”. Por tanto em regra: 

a) maiores de 18 anos, no gozo de seus direitos civis; 
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b)  maiores de 16 e menores de 18 anos, desde que emancipados e não 

legalmente impedidos. 

Algumas pessoas, embora tenham plena capacidade civil, possuem 

impedimentos legais vendando sua atuação ao exercício da atividade 

empresarial. Estão proibidos de atuar como empresários ou administradores de 

sociedades empresárias: 

Os funcionários públicos federais não podem ser administradores ou empresários 

individuais. Nas esferas estadual e municipal, isso pode ser diferente. Para 

pessoas que não exerçam função pública ou valem destaque, as seguintes 

vedações: 

 Empresários falidos não reabilitados 

 Pessoas condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos; ou por crimes contra o sistema financeiro 

nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo 

e a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da 

condenação 

 Pessoas absolutamente incapazes, como menores de 16 anos 

 Pessoas relativamente incapazes, como maiores de 16 e menores de 18 

anos; viciados em tóxicos 

 Pessoas sujeitas a vedações de cunho constitucional 

Ainda deve se observar o artigo 977, que dispõe que não podem contratar 

sociedade entre si ou com terceiros aqueles casados em regime da comunhão 

universal ou da separação obrigatória. 

 

3.4 PASSO A PASSO PARA ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DO ESTÚDIO DE 

TATUAGEM NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. 

 

 1º Passo – Pedido de viabilidade e pesquisa de nome (REGIN) na Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA). O pedido de Viabilidade, ou 

Consulta Prévia, é um conjunto de procedimentos disponibilizados pelas instituições 

participantes do Convênio que proporciona ao empresário uma consulta antecipada 
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a estas instituições para verificar a viabilidade da implantação da sua empresa. O 

pedido de Viabilidade é preenchido na página da JUCERJA. 

 2º Passo - Solicitação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Deve 

ser preenchido um formulário de documento básico de entrada (DBE) no sítio da 

Receita Federal do Brasil. 

 3º Passo - Obtenção de alvará e inscrição municipal na Prefeitura de 

Araruama em observância da Lei Municipal nº 1546 de 07 de outubro de 2009. 

Documentação necessária: 

 Preenchimento do formulário próprio; 

 REGIN emitido pela JUCERJA; 

 Cópia do CNPJ 

 Cópia do Contrato Social 

 Laudo do corpo de bombeiro 

 Laudo da vigilância sanitária - O trabalho com pigmentação e perfuração de 

pele exige alvará expedido pela vigilância sanitária municipal com a finalidade 

de comprovar as condições para funcionamento dentro dos padrões de 

higiene e saúde regulamentada pelo código de postura municipal de acordo 

com a lei nº 680 de 31 de dezembro de 1990. 

Os estúdios de tatuagem devem seguir rigorosas determinações de órgãos 

governamentais, como a agencia nacional de vigilância Sanitária(ANVISA), que 

regulamenta e autoriza o funcionamento de cada um dos estabelecimentos. Um dos 

procedimentos exigido pela ANVISA é o preenchimento de uma ficha cadastral para 

todos os clientes que forem realizar os serviços de maquiagem definitiva, tatuagem e 

colocação de piercing. 

4º Passo - Cadastro na Previdência Social 
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4  ANÁLISE TRIBUTÁRIA DOS ESTÚDIO DE TATUAGEM 

 

A alta carga tributária brasileira atrapalha a competitividade das empresas, 

fazendo com que aumente o número de informalidade. Os tributos, que atingem as 

empresas e os consumidores, impõem um limite de consumo, de crescimento das 

empresas e de desenvolvimento do país. O Brasil é um dos países que possui a 

maior carga tributária de acordo com a Organização para Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ocupa a 14ª posição neste ranking. 

(AMARAL, 2011, p.24) 

De acordo com a Receita Federal o pagamento de tributos pelos brasileiros 

subiu em 2015 e alcançou 32,66% do PIB (Produto Interno Bruto), a carga tributária 

de 2015 foi a mais alta dos últimos dois anos. (ALEGRETTI, 2016). 

O regime tributário está baseado na forma como os impostos serão cobrados, 

podendo ser com base no Lucro Real, Lucro Presumido, regime Simples Nacional ou 

MEI (categoria integrante do regime do Simples Nacional.) 

Os estúdios de tatuagens pertencem ao setor denominado de serviços. O 

serviço de tatuagem e colocação de piercing entra-se na lista anexa à LC nº 

116/2003, praticando assim o fato gerador do imposto sobre serviço de qualquer 

natureza (ISS) de competência dos Municípios e do Distrito Federal, conforme art. 

156, inciso III da Constituição Federal de 1988: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] 
III -  serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 
155, II, definidos em lei complementar. (BRASIL,1988) 

 

           4.1 REGIME DE TRIBUTAÇÕES PARA ESTÚDIO DE TATUAGEM 

4.1.2 MEI 

 

   A Lei Complementar nº 128/2008 cria a figura do Microempreendedor 

Individual - MEI e modifica partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei 

Complementar 123/2006. O microempreendedor individual é uma nova categoria de 

empresa inserida na categoria de regime Simples Nacional com objetivo de 

formalizar os profissionais autônomos e dar cidadania empresarial para aqueles 

pequenos empresários que vivem na informalidade 
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Para se enquadrar no MEI, o empreendedor deve atender os seguintes pré-

requisitos: ter um faturamento anual de até 60 mil reais, não participar do quadro 

societário de outra empresa, não possuir filial e ter apenas um funcionário (no caso 

de afastamento legal deste empregado o MEI poderá contratar outro 

temporariamente). 

 A redução da carga tributária são os principais benefícios dessa modalidade. 

No caso do prestador de serviço os impostos serão recolhidos em guia única mensal 

no valor de R$ 51,85 (cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos). A guia é 

composta de: 

INSS R$ 46,85 

ICMS R$ 0,00 

ISS R$ 5,00 

TOTAL R$ 51,85 

 

4.1.3 Simples Nacional 

De acordo com CREPALDI (CREPALDI, 2014),a União instituiu a Lei nº 

9.317/1996 criando o Simples Nacional, sistema simplificado de recolhimento de 

tributos e contribuições federais, que mediante convênio, poderia abranger os 

tributos devidos aos Estados e Municípios. Com objetivo do aperfeiçoamento do 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições- Simples 

Nacional foi regulamentada a LC 123/2006 e posteriormente a LC 

127/2007alterando assim o texto inicial da Lei 9.317/1996.  

Podem optar pelo Simples Nacional as microempresas (ME) e as empresas 

de pequeno porte (EPP), que não incorram em nenhuma vedação prevista na Lei 

Complementar nº 123/2006. 

Compreende-se como ME a pessoa jurídica que aufira, em ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 e já EPP a pessoa jurídica que aufira, 

em ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou superior a R$ 

3.600.00,00. 

   O estúdio de tatuagem poderá ser enquadrado na modalidade Simples 

Nacional, de acordo com a classificação nacional de atividade econômicas (CNAE), 

inscrito sobre o código CNAE nº 9609-2/06, constante no anexo VI da Lei 

complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O valor do imposto, nesses 
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casos, é calculado de acordo com o valor total bruto de todas as notas emitidas. No 

Simples Nacional, os impostos serão pagos em um único boleto.  

 

4.1.4 Lucro Presumido 

 

O regime do Lucro Presumido recebe esse nome por não ser calculado sobre 

o lucro efetivo. Tanto o IRPJ como CSLL são calculados sobre a base presumida de 

lucro. No caso do estúdio de tatuagem é denominado um prestador de serviços, ele 

se enquadrará na modalidade de Lucro Presumido. A Lei 9.249/95 art. 15 estabelece 

os percentuais de presunção que serão aplicados sobre a receita bruta das 

empresas de acordo com sua atividade. O percentual do imposto pode chegar a 

32% sobre os serviços prestados (renda bruta). 

No caso do estúdio de tatuagem tributado pelo lucro presumido a alíquota do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é 32% e da Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL)é 12%. Após encontrar a base de cálculo presumida aplica-se 

sobre o IRPJ 15% de alíquota básica e 10% de alíquota adicional sobre o valor que 

exceder a R$60.000,00 no trimestre, já para o cálculo da CSLL aplica-se 9% sobre a 

base presumida. O cálculo do IRPJ e CSLL é feito em períodos Trimestrais. Além 

destes impostos, também são tributadas nas alíquotas do PIS e da COFINS, sendo 

de 0,65% e 3,00%, respectivamente.  

4.1.5 Lucro Real 

Na modalidade Lucro Real a base de cálculo do imposto sobre a renda é 

apurada segundo os registros contábeis e ficais. Nesses casos, a apuração dos 

impostos será feita de acordo com as adições e exclusões ao lucro líquido do 

período de apuração do imposto e compensações de prejuízos fiscais, que será 

utilizado com base no cálculo do Imposto de Renda e da CSLL. As alíquotas a ser 

aplicadas são:  IRPJ (15% para o lucro real total e 10% de adicional sobre o lucro 

acima de R$ 240.000,00/ano ou R$ 20.000,00/mês), CSLL (9%), PIS (1,65%) e 

COFINS (7%). 

Conforme a Lei nº 9.430/1996 arts. 1º e 2º as pessoas jurídicas optantes pelo 

Lucro Real pode ser apurar o imposto de forma trimestral ou anual. 

4.1.6 Análise prática das tributações aplicadas ao estúdio de tatuagem  
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Um estúdio de tatuagem tem seu faturamento mensal bruto de R$ 5 mil/mês, 

aplicado as 4 (quatro) modalidade de tributação teremos: 

Tributos Alíquota Valor Alíquota Valor Alíquota Valor Alíquota Valor

IRPJ 15% 240,00R$ 15% 643,00R$    

CSLL 9% 144,00R$ 9% 386,00R$    

PIS 0,65% 33,00R$    1,65% 83,00R$       

COFINS 3% 150,00R$ 7% 380,00R$    

ISS 5,00R$    5% 250,00R$ 5% 250,00R$    

INSS 46,85R$ 

Simples  Nacional  16,93% 846,50R$ 

TOTAL 51,85R$ 846,50R$ 817,00R$ 1.742,00R$ 

Simples NacionalMEI Lucro Presumido Lucro Real

 

OBS: No Lucro Presumido foi aplicado os percentuais de presunção sobre o lucro bruto 32% 

para IRPJ e 12% para CSLL. 
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5. DESREGULARIZAÇÃO DO GRUPO PROFISSIONAL 

 

                  Apesar de a regularização e os encargos sobre nosso grupo profissional 

aqui em destaque serem estabelecidos, não são eles, toda via, reflexos de um 

quadro ideal, como afirma Weber e veremos assim. Quero dizer que, apesar de 

positivado, regido e seguido, as regulamentações vistas acima não seguem a livre 

concorrência e não abrange uma sociedade organizada –ainda que o tente-. Bem 

como Weber coloca, essa teoria é utópica, não há o mercado ideal, sendo variável 

em espaço e tempo. 

 

                  Essa solidificação das coisas, que as põe como regras gerais a serem 

seguidas por toda e qualquer pessoa pertencente à este ramo de atividade, não se 

molda com o tempo e não é passível de modelação. Modelação esta extremamente 

requerida com o advento do novo século e sua modernização. Há de se falar em 

liquidez das coisas. 

 

 

 

5.1 Modernidade e desregularização social à luz da filosofia 

 

 Para melhor entender a fluidez e a desregularização do grupo 

profissional aqui estudado passemos ao estudo das relações sociais modernas 

através do pensamento de estudiosos do tema. 

 

Tudo que é sólido se desmancha no ar. Com esse dizer, no século XIX, 

Engels e Marx detectam um componente central da modernidade: a fluidez das 

relações. Tudo o que é sólido e estável se volatiza, tudo o que é sagrado é 

profanado, e os homens são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem 

ilusões sua posição na vida, suas relações recíprocas. (MARX, K; ENGELS, 200, pp. 

48).  
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                  Posteriormente, em período mais avançado da modernidade, Baumann 

(BAUMANN, 2001) estende e aplica esse conceito a variadas formas de relações 

sociais de nosso tempo, alegando ser o nosso o da Modernidade Líquida, título de 

um de seus trabalhos. Entretanto, é preciso salientar que a constatação da liquidez 

de nosso tempo é realizada através de um tipo ideal weberiano e, por isso, não acha 

na realidade uma correspondência total, uma forma pura, mas antes serve 

simplesmente de método de pesquisa e meio de análise da realidade. 

 

Esta realidade tem respaldo na elaboração racional de um quadro mental, 

idealizado pelas relações e elementos que se pressupõe influenciar definido fato, 

com apreciações e entendimentos não contraditórios. O fato, uma vez testado pela 

hipótese do tipo ideal, entra em confronto com o fato e, por ser um ideal de algo, não 

corresponderá nunca a uma realidade, sendo mero meio de análise. 

 
Na teoria abstrata temos um exemplo dessas sínteses a que se acostuma dar o nome 
de “ideias” dos fenômenos históricos. Oferece-nos um quadro ideal dos eventos no 
mercado dos bens de consumo, no caso de uma sociedade organizada segundo o 
princípio da troca, da concorrência livre e de uma ação estritamente racional. Este 
quadro de pensamento reúne determinadas relações e acontecimentos da vida 
histórica para formar um cosmos não contraditório de relações pensadas. Pelo seu 
conteúdo, essa construção reveste-se do caráter de utopia, obtida mediante a 
acentuação mental de determinados elementos da realidade. A sua relação com os 
fatos empiricamente dados consiste apenas em que, onde quer que se comprove ou 
suspeite de que determinadas relações  - do tipo das representadas de modo abstrato 
na citada construção, a saber, a dos acontecimentos dependentes do “mercado” – 
chegaram a atuar em grau sobre a realidade, podemos representar e tornar 
compreensível pragmaticamente a natureza particular dessas relações mediante um 
tipo ideal. Esta possibilidade pode ser valiosa, e mesmo indispensável, tanto para a 
investigação quanto para a exposição. (Weber, 2003, p.105). 

Dessa forma, no campo dos fatos, a liquefação dos sólidos é esclarecida 

de maneira diversa em espaço e tempo, de forma que se pode compreender que 

seu episódio diverge de país para país, de cidade para cidade, além de mais ou 

menos rápido em cada uma dessas regiões. 

Não se trata como pode parecer num primeiro momento, de tornar tudo 

fluído, mas sim de substituir os antigos sólidos por novos, mantendo a liquidez 

apenas de certas formas, sobretudo pessoais, de relação social.  

Lembremos, no entanto, que tudo isso seria feito não para acabar de uma 
vez por todas com os sólidos e construir um admirável mundo novo livre 
deles para sempre, mas para limpar a área para novos e aperfeiçoados 
sólidos, para substituir o conjunto herdade de sólidos deficientes e 
defeituosos por outro conjunto aperfeiçoado e preferivelmente perfeito, e por 
isso não mais alterável.[...] Os tempos modernos encontraram os sólidos 
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pré-modernos em estado avançado de desintegração; e um dos motivos 
mais fortes por trás da urgência em derretê-los era o desejo de, por uma 
vez, descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura, solidez em que se 
pudesse confiar e que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável. 
(BAUMANN, 2001, pp.9/10)  

Se no século XIX a modernidade já era frisada pela liquidez, sua latente 

fase tão somente dispõe de uma aceleração desse processo, especialmente em 

virtude do progresso da globalização, seja dos meios de comunicação ou do maior 

vigor que a economia apropria-se nesse ápice, muito mais ressaltada que à época 

de Marx e Engels.  

A mola propulsora encarregada pela liquefação dos sólidos é o definhar da 

tradição. Se através da tradição as conexões pessoais se limitavam a uma 

específica maneira de reprodução de vida atrelada ao passado, sua ruptura inaugura 

espaço para remodelagens ou estruturação de um novo sólido. Essa ruptura se dá 

até mesmo com o passado recente, razão pela qual as relações se mostram tão 

inconstantes, podendo ser a toda e qualquer hora alteradas e se amoldar a toda 

nova definição. Acerca disso, nas palavras Bauman: 

Essas e outras objeções semelhantes são justificadas, e o parecerão ainda 
mais se lembrarmos que a famosa frase sobre ‘derreter os sólidos’, quando 
cunhada há um século e meio pelos autores do Manifesto comunista, 
referia-se ao tratamento que o autoconfiante e exuberante espírito moderno 
dava à sociedade, que considerava estagnada demais para seu gosto e 
resistente demais para mudar e amoldar-se a suas ambições – porque 
congelada em seus caminhos habituais. Se o ‘espírito’ era ‘moderno’, ele o 
era na medida em que estava determinado que a realidade deveria ser 
emancipada da ‘mão morta’ de sua própria história – e isso só poderia ser 
feito derretendo os sólidos (isto é, por definição, dissolvendo o que quer que 
persistisse no tempo e fosse infenso à sua passagem ou imune a seu fluxo). 
Essa intenção clamava, por sua vez, pela ‘profanação do sagrado’: pelo 
repúdio e destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da 
‘tradição’ – isto é, o sedimento ou resíduo do passado no presente; clamava 
pelo esmagamento da armadura protetora forjada de crenças e lealdades 
que permitiam que os sólidos resistissem à ‘liquefação’. (BAUMAN, 2001, 
p.9) 

A ruptura da tradição, toda via, é primeiro causa do que consequência, uma 

vez que o suporte desse episódio é econômico. É, por conseguinte, uma base 

econômica que exigiu novos modos de arranjo social, direcionado para a produção 

em massa e necessidade de mão de obra desvinculada de obrigações pessoais que 

as impossibilitassem de estar à disposição para o trabalho. Uma vez que as relações 

deixam de ser guiadas pelas noções tradicionais, perdem o significado em si 

mesmas e visam, então, um fim específico, a natureza de grande parte das coisas 

passa a ser um meio. Como reflexo, muda-se a forma predominante de 

racionalidade na sociedade, passando agora a uma matriz estratégica/instrumental.  
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O sistema econômico ganha espaço fértil, com possibilidades reais de dominação e 

colonização dos demais sistemas, preocupação, inclusive, expressada por 

Habermas. Sobre tal ponto, afirma Bauman: 

Derreter os sólidos’ significava, antes e acima de tudo, eliminar as 
obrigações ‘irrelevantes’ que impediam a via do cálculo racional dos efeitos; 
como dizia Max Weber, libertar a empresa de negócios dos grilhões dos 
deveres para com a família e o lar e da densa trama das obrigações éticas; 
ou, como preferiria Thomas Carlyle, dentre os vários laços subjacentes às 
responsabilidades humanas mútuas, deixar restar somente o ‘nexo 
dinheiro’. Por isso mesmo, essa forma de ‘derreter os sólidos’ deixava toda 
a complexa rede de relações sociais no ar – nua, desprotegida, desarmada 
e exposta, impotente para resistir às regras de ação e aos critérios de 
racionalidade inspirados pelos negócios, quanto mais para competir 
efetivamente com eles. Esse desvio fatal deixou o campo aberto para a 
invasão e dominação (como dizia Weber) da racionalidade instrumental, ou 
(na formulação de Karl Marx) para o papel determinante da economia: agora 
a ‘base’ da vida social outorgava a todos os outros domínios o estatuto de 
‘susperestrutura’ - isto é, um artefato da ‘base’, cuja única função era 
auxiliar sua operação suave e contínua. O derretimento dos sólidos levou à 
progressiva libertação da economia de seus tradicionais embaraços político, 
éticos e culturais. Sedimentou uma nova ordem, definida principalmente em 
termos econômicos.” (BAUMAN, 2001, p. 10) 

A busca incessante pelo lucro como um fim em si mesmo tende a esvaziar a 

ética e a moralidade. O “outro” passa a ser visto também como meio de obtenção de 

algo, sobretudo, mas não só, financeiro. 

 

 

 

 

 

5.2 Pesquisa empírica 

 

A era dos “sólidos” de antigamente acima estudada, afirmava o ser laboral 

como mero gerador de lucro a ser usado por um outro que buscava usufruir dessa 

mão de obra solidificada, o que acarretou em uma corrida descabida por lucro, onde 

ética e moral não têm vez. 

  As relações nesse século, por sua vez, tornaram-se fluidas, sendo as 

pessoas cada vez mais individuais, como visto em Baumann em seu livro de título 

auto-explicativo “Modernidade Líquida”. Essa individualização gera a concorrência, 

esta vivenciada no núcleo econômico da sociedade.  
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Acredita-se que, como toda atividade laboral sujeita à fluidez da 

modernidade líquida bem como a solidificação inerente à sociedade capitalista, com 

os tatuadores não seria diferente, mas, para afirmarmos tal hipótese, faz-se 

necessário a pesquisa e, neste caso em especial, esta será empírica.  

A fim de termos bases sólidas acerca da presente pesquisa, realizou-se, 

em plataforma digital, pesquisas com um total de 12 (doze) tatuadores e os 

resultados serão exibidos a seguir na forma de gráficos. 

 

5.2.1 Idade dos tatuadores 

 

Com o propósito de apurar a faixa etária do grupo no qual a pesquisa se 

baseia, uma das perguntas da enquete fora acerca da idade dos atuantes na 

atividade de tatuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme pode-se observar no gráfico acima, advindo de enquete 

realizada com um total de 12 tatuadores, a maçante maioria trabalhadora da área 

tem idade entre 18-30 anos.  

Aferimos, visto isso que o rol de tatuadores é composto por pessoas de 

tenra idade, isso porque trata-se de atividade que passou a ser aceita laboralmente 

há pouco tempo, apesar de, como já vimos anteriormente, existir sua prática desde 

os primórdios.  
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A tatuagem como profissão, passou a ser vista com bons olhos no século 

XXI, período este em que a tatuagem se espalhou pelos corpos de toda uma 

geração que desejava arduamente expressar-se através de desenhos, frases e 

simbolismos marcados permanentemente em seus corpos. A aceitação da atividade 

laboral não afastou, contudo, o preconceito que cerca a área em decorrência das 

antigas práticas que cercavam a tatuagem, mas há de se convir que em muito fora 

dirimida essa discriminação para com a classe. 

Isso explica o motivo dos tatuadores serem, em sua maioria, de pouca idade. Não 

havia no que se falar em tatuador como profissão há 50 anos, os que o faziam era 

de porta em porta, em residência ou em zonas portuárias.  

 

 

5.2.2  Regularização dos estúdios de tatuagem 

 

 

Com fins de apurar a normatização e regularização dos estúdios de 

tatuagem fora feita a seguinte pergunta em enquete: Seu estúdio é regularizado? 
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                As respostas da pesquisa acima não me satisfizeram, uma vez que em 

conversa informal os dados apresentados foram  totalmente opostos, onde 

aproximadamente 80% tatuadores com os quais conversei informalmente admitiram 

não seguir todas as regulamentações e exigências que se mostram necessárias no 

item 4. 

 

Nestas conversas, pude notar que havia nos tatuadores a ideia de que 

seus estúdios eram, de fato, regularizados, mas quando confrontados por mim com 

os dados necessários à devida regulamentação muitos mostraram-se surpresos com 

tamanha exigência. O tatuador  X – que pediu para não ser identificado – alegou que 

imaginava que a simples inscrição no MEI o regularizava como tatuador. 

 

Em visita aos estúdios da região dos lagos e capital, notou-se que ao 

cliente não era entregue nenhuma comprovação de seu pagamento, como nota 

fiscal ou simples recibo. O que impede que haja controle tributário, bem como passa 

uma falta de segurança ao cliente que possui poucos meios de provar que teve sua 

tatuagem quitada. 

 

Conforme visto, 41,7% dos tatuadores pesquisados trabalham para 

terceiros. Quando questionados acerca de como funcionava esse trabalho, a grande 
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maioria afirmou que dispunha de cerca de 30% ao dono do estúdio pelos trabalhos 

realizados e ainda auxiliavam na limpeza, organização e atendimento.  

O tatuador Y –que também pediu para não ser identificado-  contou que 

trabalha para um dos tatuadores mais antigos de determinada cidade e que optou 

por ali trabalhar por ser um ponto conhecido da cidade no ramo da tatuagem. Ele 

relatou que chega ao estúdio às 9h da manhã (1 hora antes de abrir) para limpar 

toda a área e que dá comissão de 40% ao tatuador dono do local por seus trabalhos 

feitos (segundo ele, o dono já não mais atua na área e beira os 55 anos), além de 

perder 10% toda vez que uma tatuagem é passada na máquina de cartão da loja. 

Esse relato acima será de extrema relevância para estudarmos a 

concorrência desleal na área que veremos mais à frente. 

 

 

 

5.2.3 Ética entre os tatuadores 

Ao notar, após um breve passeio entre os mais variados estúdios de 

tatuagem as críticas e a constante citação de outros tatuadores, pertencentes a 

outros estúdios, percebeu-se necessária a presença do seguinte questionamento: 

Como você classifica a ética entre os tatuadores?  

 

Extremamente curioso notar os números conflitantes dessa fase da 

pesquisa.  Inesperadamente, os 41,7% que consideram a ética entre os tatuadores 
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“boa” enfrentam os também 41,7% que consideram a ética entre os tatuadores 

“ruim” ou “péssima”. A parcela de 16,7% que considera a ética “ótima” fora 

resposta de apenas 2 tatuadores da pesquisa realizada. 

Em pesquisa de campo, fora do domínio da internet, diversos tatuadores e 

tatuadoras foram procurados para que esse aspecto um tanto confuso da atividade 

laboral da tatuagem pudesse ser esclarecido. 

O tatuador X, já citado anteriormente, esclareceu que, em virtude da 

concorrência cada vez mais crescente na área em razão do “boom” da atividade 

atualmente, os tatuadores visam a destruição da imagem do próximo, seja com 

críticas, difamações ou a famosa “cover up” – processo em que um tatuador cobre a 

tatuagem de outro tatuador. O tatuador entrevistado afirma o seguinte, em suas 

palavras: 

  “A cobertura é a principal ferramenta de ataque entre os tatueiros da área. 

Era para ser algo normal, ninguém nasce sabendo e hora ou outra a gente erra, mas 

a galera usa isso para tirar cliente do outro e ofender.” 

“Tatueiro” é uma gíria utilizada pelos tatuadores para ofender aqueles que 

acham inaptos ao exercício da profissão, seja pelo trabalho ruim ou pela ética 

precária. Tendo em vista o relato do tatuador, apuramos que há, de fato, uma 

batalha entre os tatuadores, seja por clientes ou por qualidade de trabalho e, neste 

combate, os princípios morais muitas vezes ausentam-se. 

Buscando saber se isso afetava as mulheres, que são considerável minoria 

no ramo, entrevistamos a tatuadora Izabelle que, diferente dos demais, não teve 

problema em expor sua identidade. Ela reconhece a discriminação para com a 

classe feminina em uma área dominantemente masculina, contudo declara que, 

entre as mulheres do ramo, não existe a falta dos princípios morais que regem a 

sociedade. Alega que buscam ajudar umas as outras, trocando dicas e experiências, 

havendo, contudo, discriminação para com elas por parte dos tatuadores homens 

estabelecidos na cidade há muitos anos e que não aceitam novas pessoas e novas 

ideias.  

Nesse presente caso de ética e moral, vemos nitidamente a solidificação 

das relações sociais tratadas no item 4. Não falamos aqui de uma total solidificação 

das relações econômicas e sim das relações socioeconômicas onde é importante 
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frisar que especialmente as relações sociais merecem um “quê” de fluidez a fim de 

mantermos a ética e os bons costumes. 

 

 

 

 

5.2.4 Concorrência desleal 

 

              Uma vez que a citação da concorrência era fato notório nos discursos de 

todos os tatuadores com os quais conversei, notou-se evidente a inclusão da 

seguinte pergunta na pesquisa: 

 Você considera que há concorrência desleal? 

 

Isto posto, a considerável maioria considera que há concorrência desleal. 

A questão que nos cerca é em que ponto essa rivalidade se concentra. 

Mais uma vez, foi necessário recorrer às entrevistas extra-cibernéticas, 

com fins de adentrar nesse campo inexplorado e pouco exemplificado. 

O tatuador Roger, de 25 anos, há 6 atuante na profissão, esclarece que a 

concorrência no mundo da tatuagem acentuou-se mais nos últimos anos, uma vez 

que o mercado do body art se expandiu significativamente e pelo fato de a profissão 

não exigir nenhuma formação técnica, de forma que qualquer um pode exercer. Em 

suas palavras ele diz o exposto a seguir: 

“Antigamente, só existiam aqueles mesmos tatuadores de sempre, nos 

mesmos pontos da cidade, hoje não. Hoje em dia é cada vez mais comum, 

chegarem adolescentes entre 17 e 20 anos, pedindo para ser aprendizes de 
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tatuagem, além do crescente número de tatuadores na cidade. Sou de Araruama e 

aqui se contava nos dedos quem tatuava, hoje você não consegue mais ter controle 

de quantos tatuadores existem. Apesar da grande quantidade de gente nessa área, 

aqueles que são os antigos da cidade concentram a maior parte da clientela por que 

têm história e ponto fixo, conhecido e estruturado com o passar dos anos.” 

Este relato nos remete à descrição dada pelo tatuador Y anteriormente, 

na qual ele narrava que passou a trabalhar para um tatuador antigo – agora afastado 

da atuação da profissão -, tendo em vista o movimento do ponto do tatuador e a 

possibilidade de reconhecimento naquele local. Reconhecimento este que, segundo 

ele, seria impossível de galgar sozinho.  

O tatuador L, que prefere não se identificar por medo de represália, conta 

que ao ver na internet anúncio de um grande estúdio de determinada cidade do Rio 

de Janeiro em busca de tatuador, prometendo boa remuneração e constante fluxo 

de clientes, não hesitou em se candidatar à vaga, mudando, inclusive, de cidade. Ao 

chegar ao local e dar início às atividades, o dono do estúdio – com cerca de 60 anos 

e já afastado da profissão – o informou que a taxa de repasse à loja pelos trabalhos 

seria de 50%. Como não tinha outra opção e a promessa do fluxo de pessoas no 

estúdio era grande, L decidiu permanecer no local para trabalhar. De fato, disse ele, 

o fluxo era grande, contudo as verbas não eram devidamente repassadas, o que 

gerou conflitos entre o tatuador e o dono do estúdio que, por sua vez, o ameaçou de 

morte. L, com medo e no auge de seus 19 anos, retornou imediatamente à sua 

cidade natal, onde passou a atender em sua residência. Ele conta que até hoje 

recebe ameaças por mensagens do dono da loja em que trabalhou. 

Cabe salientar que a concorrência nesse ramo não para por aí. 

Mensalmente, em todo Brasil, são realizadas cerca de 3 competições de tatuagem, 

são as chamadas “convenções”. Em um ambiente particionado por divisórias, os 

tatuadores participam por cerca de 3 dias de um ambiente que irá avaliar o trabalho 

que realizarão nas categorisa por eles escolhidas. Aqueles que julgam, a banca 

examinadora, geralmente são composta de tatuadores antigos e, por isso, 

conceituados. A premiação, comumente, é para o 1º e 2º lugar nas mais diversas 

categorias, tais como new school, old school, aquarela, tribal, pontilhismo, entre 

outros. Quando questionados acerca do porquê de participar desse tipo de disputa, 

os tatuadores Lukas e Roger afirmam que é divertido, bem como é importante 
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provar, tanto para os clientes quanto para a concorrência, sua capacidade e expor a 

qualidade do seu trabalho, reconhecido com um prêmio que é objeto de exposição 

nas paredes do estúdio do tatuador vencedor. 

Visto isso, nota-se de forma clara e objetiva que os detentores do 

comércio da tatuagem local são aqueles estabelecidos há anos na cidade, que 

possuem estúdios firmados em locais de boa acessibilidade e que possuem 

estrutura adequada. Os novos tatuadores – tanto em idade, quanto em tempo de 

profissão – não conseguem competir com esses que há tanto são reconhecidos, não 

somente pelo trabalho como também pela história e representatividade ao público.               

As competições são a forma de se provar socialmente a capacidade laboral do 

profissional. O fato de ter um estúdio repleto de prêmios confere a essa credibilidade 

e confiança e nos remete às competições esportivas, em que os atletas batalham 

por uma medalha para manter seu patrocínio e contrato, aqui, contudo, tratam-se de 

autônomos gladiando-se em busca de reconhecimento. 

A individualização das relações, tornando-as fluidas gera consequente 

concorrência, como Baumann já havia previsto. 

 

5.2.5 União da categoria 

 

                 Após diversas pesquisas com vias de saber se existia algum tipo de grupo 

associativo da categoria, consta-se a existência do SETAP em São Paulo – um 

sindicato de tatuadores que, ao que indica seu website, não mais é vigente. No 

estado do Rio de Janeiro, encontrou- se o Sindicato dos Tatuadores e Bodypiercers  

Profissionais do  Estado do Rio de Janeiro, sindicato este que, de acordo com 

pesquisas, encontra-se inativo. Não fora encontrado nada formal, apenas grupos em 

redes sociais nos quais os participantes, em grande parte, criticavam o trabalho 

alheio. 

Visto isso, pergunta-se:  

Você entende que a categoria deveria se unir em um grupo 

profissional para troca de informações, pedir direitos e para punir os maus 

profissionais? 
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A grande maioria entende que sim, seria interessante a união desta 

categoria tão desunida, com fins de agregar conhecimento, bem como punir aqueles 

que fazem mau uso da profissão. Quanto a este tópico não restou dúvidas entre os 

nossos entrevistados, contudo, questiona-se a possibilidade de um grupo com 

tamanha desunião e competições conseguir estabelecer uma comunicação 

saudável, digna de verdadeira interação social.  Neste caso, assim como num geral, 

a interação social deve acompanhar a estrutura do meio. Entendida a interação 

social em termos das relações ou posições que os indivíduos ocupam uns em 

relação aos outros, num determinado sistema organizacional, o conceito de 

interação social é adequadamente aplicado às condutas sociais dos animais no que 

tange ao sinais, estes geneticamente determinados (LORENZ, 1970). Dessa forma, 

apreende-se que, de maneira diversa, contudo, única, é possível e necessária a 

interação social no âmbito laboral da classe de tatuadores, uma vez que estes 

passarão a interagir seguindo um único propósito e lutando como uma só classe 

trabalhadora.  

___________________________________________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/1a0C9zzkhjEtoX5qUTEUUJibTgwCx0a4GiRd4JDa3Gho/edit#respon

ses 
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6  Conclusão 

 

            Com o advento da modernidade, o body art se expandiu significativamente 

em toda sociedade, sendo extravagante o número de estúdios de tatuagem e de 

pessoas tatuadas no país. 

             O preconceito, antes muito latente, vem perdendo força e dando espaço à 

uma aceitação que é fruto de uma nova geração que entende que os desenhos no 

corpo são forma de expressão e arte.  

              O que antes usava-se para diferenciar pessoas, atualmente pode-se dizer 

que é, além das formas supracitadas, questão de estética. Vale salientar que a 

tatuagem é objeto de luxo, tendo seu preço mínimo de R$100  em  estúdios 

conceituados, fato este que não impede que a classe de baixa renda busque se 

encaixar no padrão estabelecido socialmente com a implantação da moda das 

tatuagens, uma vez que essas pessoas buscam formas alternativas de marcar-se, 

como a escarificação seguida de inserção de tinta advinda dos mais variados meios 

– tintas xadrez e prestobarbas derretidos, até mesmo tinta de caneta. 

              Há de se constar que nas comunidades existem, em sua maioria, pequenos 

tatuadores, geralmente localizados em sua residência, que tatuam por escambo 

remetendo aos primórdios da história de nosso país.  

              Conclui-se portanto, que a atividade laboral realizada pelos tatuadores é, de 

fato, regulamentada conforme dispõe item 4. Contudo, as formalidades e mitiês que 

são indispensáveis ao cumprimento das medidas legais para execução de trabalho 

legitimado são extremamente burocráticas, o que leva a muitos dos tatuadores a 

trabalharem de maneira ilegal, mas civilmente aceitável.  

               É  importante frisar que a inspeção dos estúdios pelo órgão competente é 

surpreendentemente rara e, muitas das vezes, não ocorre nunca, o que compromete 

a informação, a biossegurança e a assepsia, não somente para o cliente que se 

arrisca, bem como para o tatuador desatualizado. 

              O  resultado das pesquisas, embora muito não me satisfez, tendo em vista 

o receio dos profissionais em responder as perguntas, mostram  um  número grande 

de tatuadores de tenra idade, que estão insatisfeitos com a falta de organização do 

grupo laboral. No entanto, não há sequer esforço das partes em dedicar-se a 
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composição de associação, levando-nos à tese Baumann sobre a fluidez das 

relações atuais, na qual as pessoas são muito mais individuais e isso incentiva a 

concorrência. Contudo, não defendemos aqui a solidificação de tudo e sim a 

substituição dos antigos sólidos por novos, mantendo a liquidez apenas de certas 

formas. 

            Consuma-se este artigo ciente da regulamentação da atividade laboral dos 

tatuadores, todavia é sabido que grande parte atua clandestinamente, livre de 

responsabilidades e impostos, tendo em vista a má fiscalização e falta de interesse 

público pela classe operante aqui em discussão. 

           Com fins de chamar atenção para a atividade, é necessário e indispensável o 

incentivo à união da classe de tatuadores, para que, dessa forma, atuem em 

conjunto em prol dos seus direitos, bem como dos deveres. 
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