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RESUMO 

 

As crises capitalistas de várias dimensões (social, política e econômica) que 

assolaram o mundo nos últimos anos - e de forma severa o Brasil - foram 

respondidas pelo establishment com remédios aparentemente eficazes. Na esfera 

do trabalho, a flexibilização e a desregulamentação foram os motes para a proposta 

e consecução da Reforma Trabalhista, o maior conjunto de alterações legislativas 

trabalhistas desde a promulgação da CLT. Em um cenário de desemprego 

crescente, o argumento foi no sentido de que fossem facilitadas as contratações e 

relações. Facilitadas não para todos envolvidos nessas relações sociais. Os 

desmontes dos direitos trabalhistas foram recebidos com fervor pelos empresários e 

com preocupação pela imensa maioria dos trabalhadores. O presente estudo tem 

como objeto central a análise da Reforma Trabalhista e seus efeitos para a maioria 

da sociedade. Para tanto, buscou-se as origens e causas desse marco que se insere 

num contexto de crise mundial do direito do trabalho, após a emergência do 

neoliberalismo a partir das três últimas décadas do século XX. Abordamos a 

flexibilização e a desregulamentação como chaves para compreender as mudanças 

propostas pela teoria das práticas político-econômicas neoliberal. Da infraestrutura a 

flexibilização e desregulamentação emergiram para o direito laboral. Do ponto de 

vista metodológico trata-se de uma pesquisa que privilegiou a abordagem qualitativa 

e envolveu, como procedimentos técnicos: estudo bibliográfico, análise documental 

e de dados estatísticos da RAIS/CAGED, PNAD Contínua e da Justiça do Trabalho. 

As articulações de fontes bibliográficas, documentais e empíricas possibilitam 

concluir que, transcorridos quase três anos da medida, o novo marco legal ainda não 

cumpriu suas promessas de avanços sociais. O desemprego permanece em 

patamar preocupante. A informalidade continua avançando, sem sinais de perder o 

folego. As novas modalidades de contratação, mais precárias, passam a ser cada 

vez mais utilizadas. O acesso à justiça do trabalho enfrenta obstáculos que resultam 

na diminuição do acionamento do judiciário. Ou seja, da busca dos direitos 

individuais e coletivos trabalhistas.   

 

Palavras-chave: Direito do trabalho. Neoliberalismo. Flexibilização. Informalidade. 
Justiça do Trabalho. 



 

 

ABSTRACT 

 

Capitalist crises of various dimensions (social, political and economic) that have 

raved about the world in recent years - and severely Brazil - were answered by the 

establishment with apparently effective remedies. In the labor's sphere, flexibility and 

deregulation were the mottos for the proposal and achievement of the Labor Reform, 

the largest set of labor legislative changes since the enactment of the CLT. In a 

scenario of rising unemployment, the argument was hiring and relationships would be 

facilitated. Facilitated not for everyone involved in these social relations. The 

takedowns of labor's rights was met with fervor by entrepreneurs and with concern 

for the vast majority of workers. The present study has as its main object the analysis 

of the Labor Reform and its effects for the majority of society. Therefore, we sought 

the origins and causes of this milestone that is part of a context of global crisis in 

labor law, after the emergence of neoliberalism from the last three decades of the 

20th century. We approach flexibilization and deregulation as keys to understand the 

changes proposed by the theory of neoliberal political and economic practices. From 

infrastructure, flexibility and deregulation have emerged into labour law. From the 

methodological point of view, this is a research that favored the qualitative approach 

and involved, as technical procedures: bibliographic study, documentary analysis and 

statistical data from RAIS/CAGED, Continuous PNAD and Labor Court. The 

articulations of bibliographic, documentary and empirical sources make it possible to 

conclude that, almost three years after the measure, the new legal framework has 

not yet fulfilled its promises of social advances. Unemployment remains at a worrying 

level. Informality continues to advance, with no signs of losing strength. The new, 

more precarious forms of contracting, increasingly used. Access to labor justice faces 

obstacles that result in a decrease in the activation of the judiciary. That is, the 

search for individual and collective labor rights. 

 

 

Key words: Labor law. Neoliberalism. Flexibility. Informality. Labor justice. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 As crises econômicas e políticas que assolaram o Brasil nos últimos anos, 

cujas expressões podemos citar a recessão de 2014 e o golpe jurídico-político que 

culminou no impeachment da Presidenta Dilma Rousself, foram ingredientes do 

cenário propício para que as grandes corporações e seus representantes fizessem 

esforços para pautar a alteração das leis trabalhistas brasileiras. Neste contexto, o 

governo federal do Presidente Michel Temer, em franca aplicação da sua agenda 

econômica, apresentou, em 2016, o projeto de lei da reforma trabalhista. 

A reforma trabalhista, nome dado à Lei 13.467 de 2017 (Brasil, 2017), trata-se 

de um conjunto de mudanças legislativas nos campos do Direito Individual do 

Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. A referida 

lei de 2017 alterou, principalmente, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A 

concepção da medida teve origem nas entidades patronais, as quais comemoraram 

a sua aprovação.  

Esse conjunto de mudanças legislativas foi defendido como uma solução dos 

problemas econômicos, mais notadamente o desemprego e a informalidade. Em 

2017, o Brasil apresentou taxa média de desemprego de 12,7%, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua1. 

 Após apenas quase oito meses de tramitação2, com pouquíssimos debates, e 

sem ouvir a opinião pública, a reforma trabalhista foi aprovada na Câmara dos 

Deputados e no Senado, em julho de 2017, trazendo significativas alterações na 

CLT e em outras leis. 

A reforma promoveu alterações substanciais na legislação trabalhista, 

trazendo para o ordenamento jurídico mais flexibilização e desregulamentação em 

formas de contratação e dispensa; retirada de previsões legais de verbas 

anteriormente garantidas; mudança nas normas sobre os sindicatos, bem como 

outras consequências diretas, além de diversas que estão sendo conhecidas com os 

transcursos do tempo e que serão examinadas neste trabalho. 

 Durante a tramitação da reforma trabalhista ocorreram vários protestos e atos 

em todo o país, inclusive greves gerais, que, endossadas por centrais sindicais e 

                                                           
1
 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/taxa-de-desemprego-no-

pais-fecha-2017-em-127 
2
 Projeto de Lei apresentado em 23/12/2016 e transformado em lei em 13/07/2017 
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partidos políticos da oposição, refletiam o que era palpável: a maioria da população 

era contra a reforma. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 71% dos brasileiros 

eram contra a reforma trabalhista em abril de 20173. 

 Além das manifestações populares, instituições diversas também se 

posicionaram contra a reforma trabalhista, dentre elas o Ministério Público do 

Trabalho – MPT; a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

ANAMATRA; e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, além de diversas centrais 

sindicais, União Nacional dos Estudantes – UNE –, coletivos etc.4. 

   Transcorridos quase três anos da implementação da medida legislativa aqui 

tratada, seus efeitos começam a ganhar corpo na sociedade, nas relações sociais 

de produção, permitindo que sejam elencados e analisados de forma crítica. 

 De acordo com setores expressivos da classe empresarial, como a 

Confederação Nacional das Indústrias, a reforma trabalhista traria benefícios para a 

sociedade como um todo. Todavia, os impactos sobre as relações sociais e, 

principalmente, sobre a classe trabalhadora, vêm sendo alvo de estudos e 

questionamentos, como destacamos. Nesse eixo, se faz importante a realização de 

novos estudos que examinem seus reais impactos, bem como que situem os 

resultados dessa medida como positivos ou negativos ao desenvolvimento social e à 

maioria da sociedade. 

O objetivo geral da presente dissertação é situar a reforma trabalhista no 

processo de crise do direito do trabalho. Como objetivo específico, buscar-se-á 

estabelecer as principais consequências já possíveis de serem expostas sobre o 

mercado de trabalho, com relação às formas de contratação trabalhistas, sob o 

critério da precariedade. Além disso, apontar os efeitos, nesses primeiros anos 

subsequentes, sobre o acesso à Justiça.  

 Nesse sentido, o primeiro capítulo aborda as origens do direito do trabalho no 

Brasil. Para tanto, inicialmente, procede-se a uma revisão bibliográfica para 

problematização do conflito capital e trabalho. A relação do liberalismo econômico, a 

economia de mercado e a desregulação é trabalhada. Adentra-se, em seguida, a 

realidade brasileira, como país periférico, de economia dependente, elementos dos 

quais emerge a superexploração do trabalho.                                                                       

                                                           
3
 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1880026-71-dos-brasileiros-sao-

contra-reforma-da-previdencia-mostra-datafolha.shtml. Acesso em 31/10/2017 
4
 Disponível em: https://www.jorgesoutomaior.com/blog/entidades-contra-a-reforma-trabalhista-nota-

publica Acesso em 16 set. 2020 

https://www.jorgesoutomaior.com/blog/entidades-contra-a-reforma-trabalhista-nota-publica
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/entidades-contra-a-reforma-trabalhista-nota-publica
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Por conseguinte, faz-se breve percurso histórico sobre o movimento operário 

brasileiro organizado e suas lutas, com pautas sobre jornadas, salários e condições 

de trabalho.  

Em seguida, adentra-se nas fases do direito do trabalho no Brasil. Passando 

pela primeira, de leis esparsas, chegando à segunda, de institucionalização e 

controle, notadamente no período Vargas, dos governos provisório (1930-1934) e do 

constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945), desembocando na terceira, 

de democratização, da Constituição Federal de 1988, e início da crise de identidade, 

com o neoliberalismo5.                               

O segundo capítulo trata da chave da flexibilização trazida pelo neoliberalismo 

para as relações sociais de produção, em revisão bibliográfica. Elementos que 

deram início à crise do direito do trabalho no Brasil nos anos 1990, a qual foi 

aguçada pela retomada dessas direções em 2017, através da reforma trabalhista. Já 

a nossa pesquisa documental investiga a reforma trabalhista propriamente dita e 

suas principais alterações, a partir da consideração de quais são as mudanças mais 

significativas da legislação nos seguintes eixos: flexibilização em formas de 

contratação e dispensa; flexibilização da jornada; flexibilização da remuneração; 

alterações de normas sobre a dinâmica dos sindicatos e alterações sobre direito 

processual do trabalho e acesso à Justiça. 

 O capítulo traz ainda leituras críticas a respeito das alterações e seus 

impactos na realidade social, que servirão de balizas para o último capítulo. 

Portanto, não se trata de uma exposição exaustiva de todos os pontos da lei, sob o 

ponto de vista jurídico, mas sim da descrição das principais alterações que 

consumam a flexibilidade e a crítica sobre seus impactos nas relações de trabalho 

formais. 

 O terceiro capítulo discute dados estatísticos sobre a dinâmica das formas de 

contratação e acesso à Justiça após a reforma trabalhista, de modo a identificar os 

                                                           
5 O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o 

bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades 
empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos 
direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio (HARVEY, o neoliberalismo, 2008, 
s.n.).  
A primeira experiência dessa política foi adotada pelo Chile, após o golpe de Pinochet, que retirou do 
poder o então presidente Salvador Allende. O neoliberalismo se tornou hegemônico a partir dos anos 
1970, sendo adotado, de uma forma ou de outra, em diversos estados pelo mundo. Na metade dos 
anos de 1990 foram definidos no Consenso de Washington os modelos neoliberais dos Estados 
Unidos e da Inglaterra como as soluções para as questões econômicas globais (HARVEY, 2008). 
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impactos da nova legislação sobre as relações sociais de trabalho no Brasil, suas 

contribuições ou retrocessos. 

Para tanto, será utilizada pesquisa empírica em base de dados como a PNAD 

e RAIS/CAGED, para o levantamento sobre a dinâmica das modalidades de 

contratação e jornada. Sobre a Justiça, será feito levantamento estatístico dos dados 

disponíveis sobre a judicialização na Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do 

Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, foi realizada pesquisa documental de 

processos judiciais que tramitam ou tramitaram, principalmente no Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª Região de Minas Gerais, mas também no Tribunal Superior do 

Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O procedimento de 

pesquisa se deu através da busca pelas palavras chaves nos repositórios das 

jurisprudências dos tribunais e, posteriormente, consulta aos autos integrais dos 

processos nos quais se deram as decisões. 

Ao longo deste trabalho, o nosso esforço é procurar entender os impactos da 

crise do direito do trabalho para as relações de trabalho no Brasil. Em razão dessa 

crise, quais os prejuízos para a sociedade, especificamente para a classe que vive 

do trabalho6, no que diz respeito aos empregos formais, à informalidade e o acesso 

à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Classe-que-vive do trabalho é uma expressão cunhada por Ricardo Antunes no livro Os Sentidos do 

Trabalho para definir a totalidade das pessoas que precisam vender sua força de trabalho. Segundo o 
autor, trata-se de uma atualização da categoria classe trabalhadora, trazida por Marx, para o mundo 
contemporâneo.  
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CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS 
PRINCIPAIS NO DIREITO BRASILEIRO 
 
 

1.1 Relações de trabalho no capitalismo e as origens da necessidade de 
proteção social do trabalho 
 

No capitalismo, opõem-se de um lado os interesses da classe que detém os 

meios de produção, a burguesia e do outro os da classe que necessita vender a sua 

força de trabalho, o proletariado. A primeira explora a segunda, para obter lucro. A 

segunda, desprovida de meios de produção, teoricamente é livre, mas necessita de 

vender sua força de trabalho à primeira, para conseguir suprir o mínimo para sua 

sobrevivência e reprodução social. Nessa relação social de produção, quando não 

há regulamentações, limites, obstáculos, a disparidade de forças existentes acarreta 

uma situação de penúria para os trabalhadores. 

Na relação burguês-trabalhador, ―quanto mais perceba um deles, menos 

obterá o outro, e reciprocamente‖ (MARX, 1969). Em razão disso, quanto menor o 

salário pago, em relação ao valor produzido, maior o lucro do capitalista. Com 

relação a esse movimento, a história moderna demonstra que o capital, por si só, 

não se coloca limites. Ou seja, segue tentando aumentar o lucro, através de mais 

exploração, por meio, por exemplo, da extensão da jornada de trabalho e/ou o 

aumento da intensidade do trabalho, por exemplo (MARX, 1969).  

 

Mas o capital tem um único impulso vital, o impulso de se autovalorizar, de 
criar mais-valor, de absorver, com sua parte constante, que são os meios de 
produção, a maior quantidade possível de mais-trabalho (MARX, 2011, 
n.p.). 

 
Sobre a realidade vivida pelos trabalhadores no contexto do capitalismo, 

(MARX, 2011) reportou exemplos como as da Inglaterra do Séc. XIX. Na manufatura 

de palitos de fósforo, iniciada em Londres e que depois expandiu por diversas 

cidades, pelo menos metade dos trabalhadores eram crianças e jovens até 18 anos. 

A jornada de trabalho diária variava entre 12, 14 e 15 horas. Essa realidade 

acarretava uma expectativa de vida muito curta para a população trabalhadora. Isso 

não acontecia só no setor de palitos, mas era regra, também vivenciada pelos 

trabalhadores no setor de panificação, no setor agrícola, pelos oleiros. Na Inglaterra, 

na Escócia, na Irlanda.  
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Trata-se de um período histórico em que não havia regulamentações sobre os 

limites da exploração da força de trabalho. Vigorava a ideia de que o mercado seria 

autorregulável.  

Ao analisar a ideologia hegemônica na Inglaterra do Séc. XIX do liberalismo e 

do mercado autorregulável, Polanyi (2000) ressalta que esse modelo construiu a 

ideia de uma economia de mercado, na qual o trabalho passou a ser tratado como 

mercadoria. O autor ressalta que, para a criação do mercado de trabalho, houve a 

implementação de uma reforma até então chamada Lei dos Pobres, que significou 

jogar os pobres à própria sorte. Mas Polanyi (2000, n.p) ressaltou:  

 

As atrocidades burocráticas perpetradas sobre os pobres ao longo da 
década que se seguiu a 1834 pelas novas autoridades centralizadas 
instituídas pela reforma da Lei dos Pobres não passaram de realidades 
esporádicas e insignificantes por comparação com os efeitos maciços da 
mais poderosa de todas as instituições modernas, o mercado do trabalho.                                  

 
 

Polanyi (2000) ressalta a importância dos autores da chamada economia 

política, à época, para a sustentação da sociedade de livre mercado. Apesar disso, 

ressaltou que Owen havia feito prognóstico do caminho que a sociedade estava 

tomando. A economia de mercado geraria grandes problemas à sociedade. Sem 

uma regulação que pudesse contrabalancear os efeitos deletérios da revolução 

industrial, a desagregação social e a pobreza seriam problemas econômicos e 

sociais de grandes proporções. 

O liberalismo, portanto, é a ideologia que defendeu a desregulamentação das 

relações, sob o fundamento de que o mercado seria autorregulável. Foi 

implementado no início do capitalismo, na Europa, sobretudo no final Séc. XIX e 

início do Séc. XX. Essa política se opunha à proteção social, conforme Polanyi 

(2000). Nessa esteira, as relações de trabalho se davam de forma desprotegida. 

Essa desproteção, em nome da autorregulação do mercado na sociedade, gerou 

situações de extremas dificuldades para a classe trabalhadora.  

Em uma realidade de inexistência de regulamentações sobre o trabalho, mas 

da prevalência da ideia de que o mercado se autorregula, o capitalismo exercia 

sobre o trabalho todo o seu ―impulso vital‖ de se autovalorizar. Nesse sentido, a 

jornada do trabalho fora prolongada e/ou intensificada ao máximo, buscando 

alcançar mais valor, através do mais valor absoluto e relativo, segundo explica Marx 

(2011). Ocorre que, diante de uma realidade que lhe impunha péssimas condições 
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de vida, os trabalhadores travaram a disputa sobre os limites da jornada de trabalho, 

em oposição aos interesses da burguesia. 

 

Por outro lado, a natureza específica da mercadoria 
vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador, e o trabalhador 
faz valer seu direito como vendedor quando quer limitar a jornada de 
trabalho a uma duração normal determinada. Tem-se aqui, portanto, uma 
antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei 
da troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força. E 
assim a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta, na 
história da produção capitalista, como uma luta em torno dos limites 
da jornada de trabalho – uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a 
classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora 
(MARX, 2011, n.p.) 
 

A partir dessas linhas gerais, verifica-se que o limite da jornada de trabalho é 

objeto da luta de classes. Isso porque, os interesses das classes se confrontam. De 

um lado o comprador, do outro o vendedor da força de trabalho. A luta por uma 

jornada de trabalho normal vem sendo travada por capitalistas e trabalhadores por 

séculos. MARX (2011) percorre essa luta, demonstrando que gerou resultados na 

legislação fabril da Inglaterra, e espraiou-se pela classe trabalhadora de outros 

países como da França, EUA e Genebra. Cita que nesses dois últimos, a pauta era 

pela jornada de 8 horas. 

Portanto, a jornada de trabalho é elemento central na relação social de 

produção capitalista. A disputa sobre os seus limites, travada pelos trabalhadores e 

capitalistas, foi levada ao terreno do direito. Nesse campo, as regulamentações 

sobre as jornadas são decorrentes dessa disputa.  A partir, portanto, da necessidade 

de se mediar os conflitos entre capital e trabalho, o que não ocorria com o modelo 

liberal, o estado passa a responder às reivindicações da classe operária, no campo 

do direito, com o direito do trabalho.  

 

1.2 Formação e consolidação do direito do trabalho no mundo 
 

O direito do trabalho é, nas palavras de Delgado (2019, p. 95): ―produto do 

capitalismo‖, cujo nascimento se dá em certo momento da evolução histórica desse 

sistema. Surge como um mecanismo para mediar enormes distorções vividas em um 

contexto de hegemonia do liberalismo. Distorções estas que o direito civil até então 

existente, de formação liberal-individualista, não dava conta de enfrentar 

(DELGADO, 2019; CASSAR, 2017). Cassar (2017, p. 11), por sua vez, indica que o 
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direito do trabalho ―é produto da reação da classe trabalhadora ocorrida no século 

XIX contra a utilização sem limites do trabalho humano‖.  

 

O direito do trabalho dito ―clássico‖ evolui como superação das categorias 
tradicionais de um direito privado calcado no liberalismo, sob a ótica de que 
era necessário intervir nas relações entre capital e trabalho e proteger a 
parte mais fraca economicamente (COUTINHO, s.n.). 

 

Esse ramo específico do direito, conforme aponta DELGADO (2019), emerge 

da combinação de fatores históricos econômicos, sociais e políticos. Dentre os 

econômicos se destacam a centralidade da utilização da força de trabalho 

assalariada, teoricamente livre, mas subordinada, através de uma relação de 

emprego, em uma fase do capitalismo na qual emerge a grande indústria. Portanto, 

destaca-se o fenômeno do trabalho assalariado como fator central da origem do 

direito do trabalho (DELGADO, 2019; CASSAR, 2017; MASCARO, 2016). Sobre os 

sociais, conforme DELGADO (2019), destacam-se a formação de concentrações 

operárias em torno das grandes cidades europeias e norte-americanas. Já os 

políticos consistem na forma como os trabalhadores passam a reivindicar seus 

interesses: coletivamente, seja no âmbito político ou mesmo no profissional, perante 

uma determinada empresa.  

Em uma primeira fase de formação, o direito do trabalho foi construído 

inicialmente por leis eventuais e específicas. Por exemplo, a lei de Peel de 1802, 

promulgada na Inglaterra, que limitou a jornada de trabalho de menores é 

reconhecida como uma das primeiras normas de direito do trabalho e uma das 

expressões dessa primeira fase de formação desse ramo do direito (DELGADO, 

2019; CASSAR, 2017; MASCARO, 2016).  

O Manifesto Comunista, de Marx e Engels, é considerado pela doutrina 

justrabalhista um marco fundamental da origem do direito do trabalho e, mais 

especificamente, de uma fase de sistematização e consolidação desse ramo do 

direito, conforme DELGADO (2019). Lançado em 1948, o texto parte da realidade 

social vivida na dinâmica capitalista e identifica tendências sinalizadas pela ordem 

capitalista burguesa. Fundado em uma perspectiva de classe, o manifesto denuncia 

a exploração perpetrada pela burguesia, com o crescimento da quantidade de 

trabalho, através do aumento da jornada ou da intensificação do trabalho. Coloca a 

centralidade do trabalho e atribui à classe trabalhadora o papel de protagonista para 
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a transformação da sociedade, com vistas à emancipação humana. Apresenta uma 

proposta política que não passa pelo determinismo, mas sim supõe uma análise 

teórica e a ação na prática7. 

Outros marcos constantemente reivindicados por autores do direito do 

trabalho como importantes para o direito do trabalho são a Encíclica Rerum 

Novarum de 1891; a formação da Organização Internacional do Trabalho e a 

Constituição Alemã de Weimar, ambos em 1919 (DELGADO, 2019; CASSAR, 2017; 

MASCARO, 2016). Delgado (2019) inclui ainda a Constituição Mexicana de 1917 

como pioneira, juntamente com a alemã, no sentido de trazerem normas específicas 

sobre o trabalho. 

No Brasil, conforme se verá, esse caminho de sistematização e consolidação 

foi percorrido, principalmente, a partir do governo de Getúlio Vargas, desde 1930. 

Isso não sem ser provocada pelas lutas do movimento operário por melhores 

condições de vida e de trabalho. Opera-se, então, uma guinada no sentido da 

proteção social do trabalho, com normas de proteção sobre jornadas de trabalho, 

formas de contratação e dispensa, salários, férias, descanso semanal, bem como a 

criação da Justiça do Trabalho, dentre outras. 

 

1.3 Realidade brasileira: periferia, dependência e superexploração 

 

A realidade brasileira é a realidade da superexploração da força de trabalho. 

A construção da Teoria Marxista da Dependência, nos da elementos da existência 

estrutural da superexploração do trabalho em países periféricos, como os da 

América Latina. No contexto do século XIX, com o advento da revolução industrial e 

das independências políticas das colônias, a dependência, segundo Marini (2000), 

se configura, através da definição de uma estrutura de relações entre a América 

Latina (periferia) e o continente europeu, através da divisão internacional do 

trabalho.  

 

                                                           
7 O estilo de formulação político-programática do Manifesto, como se verifica, supõe uma 

fundamentação analítica para a prática política; donde a já evocada unidade entre teoria e ação, 
donde a justeza da notação segundo a qual sem teoria revolucionária, não existe movimento 
revolucionário (Lênin) — notação que não pode fazer esquecer que o movimento revolucionário 
dinamiza a teoria que lhe corresponde: como vimos, a perspectiva de classe configura-se como 
espaço de mediações entre ambos. (NETTO, José Paulo. Elementos para uma leitura crítica do 
Manifesto Comunista. MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do partido comunista. São, 1998). 



19 

 

Em outras palavras, é a partir de então que se configura a dependência, 
entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente 
independentes, em cujo marco as relações de produção das nações 
subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução 
ampliada da dependência. A consequência da dependência não pode ser, 
portanto, nada mais do que maior dependência, e sua superação supõe 
necessariamente a supressão das relações de produção nela envolvida 
(MARINI, 2000, p. 109). 

 

Marini (2000) explica que à América Latina coube a posição de oferta de 

alimentos na divisão internacional do trabalho, à qual foi decisiva para prover 

alimentos à crescente classe operária e possibilitar o desenvolvimento capitalista, 

nos países industriais. Essa condição ocasionará uma perda de mais valia, pela qual 

a América Latina fica em posição desfavorável. A busca pela compensação dessas 

perdas acarreta na superexploração do trabalho na periferia.  

 

Vimos que o problema colocado pela troca desigual para a América Latina 
não é precisamente o de se contrapor à transferência de valor que implica, 
mas compensar a perda de mais valia, e que, incapaz de impedi-la no nível 
das relações de mercado, a reação da economia dependente é compensa-
la no plano da produção interna. O aumento da intensidade do trabalho 
aparece, nessa perspectiva, como um aumento da mais valia, obtido 
através de uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de 
sua capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da 
jornada de trabalho, isto é, do aumento da mais valia absoluta na sua forma 
clássica; diferentemente do primeiro, trata-se aqui de aumentar 
simplesmente o tempo de trabalho excedente, que é aquele em que o 
operário continua produzindo depois de criar um valor equivalente ao dos 
meios de subsistência para seu próprio consumo (MARINI, 2000, p. 123). 

 

A superexploração do trabalho nos países dependentes é, portanto, inerente 

ao processo de manutenção da dependência, pois, é dessa forma que se busca nos 

países dependentes solucionar a perda de mais valia acarretada pela dependência 

dos países centrais. Ela se configura pelo aumento da intensidade e da jornada de 

trabalho. Nesse sentido, o Brasil, assim como outros países periféricos, enfrenta 

uma situação de superexploração dos trabalhadores, intrínseca da sua posição de 

economia dependente. Dal Rosso (2017) constata a existência de uma flexibilidade 

pré-regulamentada verificada em países da África, América Latina e Ásia. Essa 

flexibilidade consiste em implementação de jornadas de trabalho muito extensas e 

que foram constantemente aumentadas.  

Mattos (2009, p. 42) destaca as péssimas condições vividas pelos 

trabalhadores das fábricas no Brasil no início do Séc. XX: 

 
Em todas as fábricas do país, as jornadas sempre superiores a dez horas 
diárias, o trabalho de crianças e o maquinário perigoso somavam-se à 
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insalubridade do ambiente para formar um quadro de mortes e acidentes 
constantes. 

 

Portanto, a realidade brasileira, no contexto do capitalismo, é permeada por 

uma superexploração sistêmica dos trabalhadores, como uma característica de um 

país da periferia do sistema. É sobre essa base social que no Brasil se dá a disputa 

em torno dos limites da jornada de trabalho e de mecanismos que possam 

regulamentar esses limites. Esse entendimento é importante aqui para que se 

verifique, ainda que de maneira geral, quais condições materiais desencadearam a 

luta dos trabalhadores brasileiros por melhores condições de vida e qual a 

importância que o direito do trabalho pode ter sobre essa realidade. 

                                              

 
1.4 Breve histórico das conquistas trabalhistas nos Brasil: avanços e retrocessos 
 
 

Do contexto das relações de trabalho modernas e da superexploração do 

trabalho, emergiram as lutas do movimento operário por melhores condições de vida 

para os trabalhadores assalariados no Brasil. Dentre elas, a luta pela redução da 

jornada de trabalho, que perpassou décadas, tendo iniciado no final do século XIX e 

continuado pelo século XX.  Isso porque, a luta do movimento operário foi fator 

preponderante nessa trajetória. As reivindicações e pautas históricas foram, de certa 

maneira, respondidas pela via do direito, mesmo que parcialmente. Mattos (2009, p. 

7) adverte que ―Não há como analisar a sociedade brasileira de hoje sem levar em 

conta a importância das organizações sindicais.‖ 

É importante frisar que, a edição de normas de direito do trabalho não ocorreu 

paripassu às lutas e reinvidicações dos trabalhadores. Contudo, a mobilização 

obreira é sim fator desencadeador da disputa em torno dos limites da jornada de 

trabalho, dos salários e das condições de trabalho. Disputa esta que foi objeto da 

tentativa de mediação dos interesses antagônicos das classes pela via do direito.  

Para enfrentar a exploração desenfreada da força de trabalho pelo capital e 

lutar por melhores condições de vida, emerge a luta coletiva da classe trabalhadora, 

a partir de organizações. Coletiva, porque, ante a disparidade de forças econômicas 

e sociais, a luta individual não se apresentou como saída viável. 

Antunes (1986) destaca que a organização coletiva do proletariado, como em 

sindicatos, é a sua arma de defesa contra o avanço sem limites da exploração do 
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capital. A partir das ações da organização coletiva, criam-se dificuldades para a 

constante diminuição dos salários e aumento das jornadas. Boito Jr. (1991, p.26) 

destaca que do sindicato deve emergir ―o poder de constranger o capitalista, ou seus 

representantes, a negociar a taxa e as condições de exploração do trabalho 

assalariado.‖. Marini (2000) expõe a importância da luta de classes, inclusive, para a 

consciência de classe.  

O movimento operário brasileiro tem seu embrião nas associações 

mutualistas, surgidas a partir da metade do século XIX. Tais associações tinham 

como objetivo primeiro a solidariedade entre os trabalhadores e o assistencialismo8. 

Conforme Mattos (2009), algumas dessas associações foram além disso e 

revelaram características sindicais, quando passaram a defender os interesses dos 

associados, como a redução da jornada de trabalho frente aos interesses dos 

patrões. Exemplos disso foram a Associação Tipográfica Fluminense que apoiou a 

realização da greve dos tipógrafos de 1858, em busca de melhores salários. Outro 

caso é o da Sociedade Cosmopolita Protetora dos Empregados em Padarias, que 

inicialmente era dedicada a auxílios mútuos como ajuda financeira aos trabalhadores 

que ficavam incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho e que, depois, 

travou a luta pela jornada de 8 horas e pelo descanso semanal.    

Segundo Mattos (2009), existem registros que indicam que as primeiras 

greves no Brasil foram a de trabalhadores da Ponta de Areia, uma propriedade de 

Mauá, em 1957 e a dos tipógrafos, citada acima, em 1858. Mas, também em 1857 

houve a chamada greve negra de trabalhadores, a maioria deles escravizados, em 

salvador. Eles protestavam contra uma lei que exigia o pagamento de taxas e 

obrigação de placas de identificação. Essa paralisação foi muito bem articulada e 

chegou a conquistar mudanças nas legislações. Segundo o autor, tanto a 

organização de trabalhadores livres (tipógrafos), quanto as que envolviam 

trabalhadores escravizados e livres, como as de 1857, são momentos que indicam o 

processo de formação da classe trabalhadora no Brasil. 

 Posteriormente, já no contexto de formação dos grandes centros urbanos, o 

movimento operário foi sendo organizado cada vez mais por outras perspectivas. 

Insatisfeitos com as condições de vida, ao invés da mera assistência, a luta por 

                                                           
8 Em 1887, somente no Rio de Janeiro, existiam 115 associações com esses fins assistencialistas, 

das quais 48 tinham cunho profissional (formadas por trabalhadores de uma mesma categoria ou 
empresa) (Stotz, E. N. Formação da classe operária, p. 66) (MATTOS, 2009, p. 47) 
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melhores condições econômicas, de trabalho e vida passou a ser objetivo claro da 

autorganização dos trabalhadores. Tais organizações foram iniciadas sob as 

denominações de ligas operárias, associações de resistência, sindicatos, grêmio e 

união. Se diferenciavam das associações mutualistas ou de socorros mútuos, 

porque tinham como objetivo principal o enfrentamento das questões econômicas, 

sociais e, por vezes, políticas, a depender da corrente de pensamento (BATALHA, 

2000). 

A classe operária foi formada no Brasil, principalmente, no final do Séc. XIX, 

no contexto de transformações decorrentes do eixo da expansão da economia 

cafeeira. Essa atividade exigiu a construção de ferrovias, para o escoamento. As 

ferrovias impulsionaram o crescimento dos grandes centros urbanos. Por 

consequência, propiciaram a formação do proletariado do setor de serviços e fabril, 

antes disperso, agora reunido em grandes centros, como São Paulo e Rio de 

Janeiro (FAUSTO, 2016). 

O momento decisivo para a constituição das condições capitalistas de 

produção na região de São Paulo, dentre elas, o trabalho assalariado, foi o fim do 

sistema escravagista e a chegada em grandes proporções de imigrantes. Essa 

chegada propiciou o aumento do número de trabalhadores, bem como de mercado 

consumidor interno. O resultado foi um crescimento acelerado da cidade de São 

Paulo, a partir de 1880 (FAUSTO, 2016). Essa conjuntura, de concentração da 

classe proletária em grandes centros, favoreceu a organização dos operários em 

sindicatos ou sociedade de resistência. 

No setor portuário, conforme trazido por Mattos (2009), a Sociedade de 

Resistência dos Trabalhadores organizou mobilizações e greves que levaram à 

conquistas daqueles trabalhadores. Dentre elas as a possibilidade de se 

organizarem em sindicatos; melhores condições de trabalho, tais como a divisão 

mais equilibrada dos dias de trabalho entre o conjunto dos trabalhadores e, 

inclusive, melhores salários, em meados de 1906.  

Já na década de 1910, após a 1ª Guerra Mundial de 1914, emerge um 

esforço na economia nacional brasileira para a substituição das importações. Nesse 

contexto, uma industrialização lenta se operou no país. Essa guinada é muito 

responsável pelo crescimento da classe da burguesia nacional, voltada para o 

mercado interno, e da nova classe proletária. Esses elementos formaram um 

ambiente de grandes agitações sociais no país, conforme Marini (2000). 
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Nesse período nascedouro (final do sec. XIX e início do séc. XX), as 

organizações dos operários tiveram como norte diferentes tendências ou correntes 

organizatórias, dentre elas: o anarquismo, o socialismo e o trabalhismo. Todas elas 

tiveram importância no movimento operário brasileiro (FAUSTO, 2016), em maior ou 

menor expressão, em diferentes contextos.  

Apesar da existência de diferentes correntes, suas leituras, táticas e objetivos 

finais, sobre as quais aqui não se busca aprofundar, por não ser o objetivo, muitas 

pautas eram comuns. Dentre elas, a redução da jornada de trabalho para 8 horas 

diárias, férias anuais, descanso semanal, melhoria de condições no local de 

trabalho, dentre outras. Essas pautas emergiram da realidade vivida pelos 

trabalhadores àquela época. Com jornadas extenuantes e condições de vidas 

precárias. 

 
A maioria dos trabalhadores estava submetida a longas jornadas de 
trabalho – que nos primeiros anos do século XX atingiam 14 horas no 
Distrito Federal e 16 horas em São Paulo, -, com poucas possibilidades de 
lazer. Esses trabalhadores moravam em habitações precárias, como os 
cortiços; na periferia dos centros urbanos, padecendo problemas de 
transporte e de infraestrutura; ou, ainda, submetidos ao controle patronal, 
caso das vilas operárias das empresas (BATALHA, 2000, p. 11). 

 

Batalha (2000) afirma que, em 1906, foi realizado o primeiro Congresso 

Operário Brasileiro, de forte tendência revolucionária. Tal reunião apontou os 

seguintes rumos para o movimento: autonomia e resistência. Esse congresso, que 

contou com a participação de delegações do Distrito Federal (Rio de Janeiro), São 

Paulo, Ceará e Pernambuco, aprovou como resolução a luta pela jornada diária de 8 

horas, a ser realizada no próximo ano. Já em 1906 ocorreu a greve dos Sapateiros 

em São Paulo. Em 1907 a luta pela jornada diária com limite de 8 horas foi colocada 

em prática e nela foram somadas outras reivindicações, como o aumento dos 

salários. O movimento de greve que se concentrou na capital, também foi realizado 

em Santos, Ribeirão Preto e Campinas. Uniu operários da construção civil, 

metalúrgica, alimentação, gráficos, sapateiros, têxteis e da limpeza pública 

(FAUSTO, 2016).  

A atividade grevista se enfraquece a partir de 1908, muito em razão da 

intensa repressão aos movimentos e da crise econômica. O segundo Congresso 

Operário Brasileiro, de 1913, exigiu um salário mínimo nacional e, em 1917 eclode 

uma grande greve geral no estado de São Paulo. A greve tinha como pautas o 
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aumento salarial, a jornada de 8 horas, liberdade sindical, regulação do trabalho de 

mulheres e menores, dentre outras reivindicações. Em 1919, mais uma greve geral 

em São Paulo, incluindo também a luta pelo salário mínimo. 

Como se vê, nesse período, até 1930, então, o movimento operário no Brasil 

teve predominância da autoorganização. Com as suas diferentes visões internas as 

lutas e as linhas de atuação foram sendo construídas. A partir de 1930, com o 

advento do governo Getúlio Vargas, o sindicalismo passou a sofrer forte influência 

do estado. Tal presidente, que chegou ao poder por uma articulação das elites e as 

frações médias, defendia a conciliação das classes. Nesse sentido, greves e 

movimentações foram duramente reprimidas. Entretanto, os movimentos grevistas 

continuavam a eclodir no país. Num contexto de crise econômica, decorrente da 

crise de 1929, a classe proletária se viu diante da necessidade de lutar. 

O governo de Getúlio Vargas, então, criou o Ministério do Trabalho. Tal órgão 

tinha como atribuição intervir nos sindicatos. Era o início de uma relação muito 

contraditória entre tal governo e os trabalhadores. Pautando a conciliação de 

classes, Getúlio implementou medidas para tutelar os movimentos dos 

trabalhadores. Uma expressão disso era a exigência de que os sindicatos 

passassem a ser controlados pelo Ministério do Trabalho. Os sindicatos 

independentes não teriam acesso às Juntas de Conciliação e Julgamento, por 

exemplo. 

Sobre as características da relação imposta pela burocracia estatal aos 

sindicatos, afirmou Boito Jr. (1991, p. 55): 

 

A particularidade do sindicato no Brasil é que ele é um ramo da burocracia 
de Estado. Trata-se de uma entidade de direito público rigidamente 
subordinada à cúpula da burocracia de Estado. À sua representatividade 
legal outorgada corresponde um minucioso controle de sua organização e 
atividade. A CLT e as portarias ministeriais regulamentam itens como a 
denominação dos sindicatos, sua organização por categorias, sua base 
territorial, e seus serviços, obrigatórios ou facultativos, de assistência 
jurídica e social. Estabelecem a duração e o tipo de mandato dos diretores 
dos sindicatos, o número de integrantes de uma diretoria sindical, as 
funções de cada membro da diretoria e a habilitação dos candidatos a 
cargos de direção. 

 

Entretanto, o movimento operário resistiu ao controle estatal. Em 1932, uma 

forte greve dos sapateiros eclode em São Paulo. Foi duramente reprimida pelo 

Estado. Apesar disso, o governo Vargas implementou decreto sobre a jornada de 8 

horas para o comércio e indústria e, posteriormente, em 1934, incluiu vários direitos 
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trabalhistas na constituição, como o salário mínimo, conforme Cassar (2017). Tais 

dinâmicas dos fatos demonstram que, apesar de Getúlio tentar se vangloriar, como o 

pai das legislações trabalhistas protetivas ao trabalhador, tais direitos foram 

conquistados, e não dados. Muitas foram as lutas travadas pelo movimento operário 

até que conquistas fossem incluídas no direito. No período getulista destaca-se que 

a movimentação opositora dos trabalhadores teve atuação importante a vertente 

comunista, do Partido Comunista Brasileiro, que organizava a Confederação Geral 

dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)9. Portanto, o direito foi sendo conquistado, 

incluído na legislação, com forte influência, apesar de não ser a única, da luta dos 

movimentos operários no Brasil por melhores condições de trabalho e de vida. 

 

1.5 Primeira fase do direito do trabalho: leis esparsas (1888-1930) 

 

A primeira fase do direito do trabalho no Brasil foi marcada por leis esparsas, 

específicas e pontuais. Não se deu, portanto, de uma só vez, a consolidação de um 

conjunto de normas. Em sentido contrário, de forma lenta, poucas leis sobre o 

trabalho foram introduzidas no ordenamento jurídico no final do século XIX e início 

do século XX. 

Nesse quadro, o período se destaca pelo surgimento ainda assistemático e 
disperso de alguns diplomas ou normas justrabalhistas, associados a outros 
diplomas que tocam tangencialmente na chamada questão social. 
Ilustrativamente, pode-se citar a seguinte legislação: Decreto n. 439, de 
31.5.1890, estabelecendo as ―bases para organização da assistência à 
infância desvalida‖; Decreto n. 843, de 11.10.1890, concedendo vantagens 
ao ―Banco dos Operários‖; Decreto n. 1.313, de 17.1.91, regulamentando o 
trabalho do menor(4). Nesse primeiro conjunto destaca-se, ainda, o Decreto 
n. 1.162, de 12.12.1890, que derrogou a tipifi cação da greve como ilícito 
penal, mantendo como crime apenas os atos de violência praticados no 
desenrolar do movimento (5). Luiz Werneck Vianna aponta ainda como 
determinações legais desse período a concessão de férias de 15 dias aos 
ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil, acrescida, em seguida, 
de aposentadoria (decreto n. 221, de 26.2.1890), que logo se estenderá a 
todos os ferroviários (decreto n. 565, de 12.7.1890). (DELGADO, 2019, p. 
127). 
 

No início do século XX surgem ainda verbetes legais sobre a preferência das 

dívidas provenientes dos salários dos trabalhadores rurais (Decreto nº 1.150, de 5 

de janeiro de 1904). Decreto sobre a possibilidade de criação de sindicatos 

profissionais e sociedades cooperativas, em 1907. A primeira legislação sobre 

                                                           
9 https://vermelho.org.br/coluna/1932-sao-paulo-1-greves-operarias-e-reacao-liberal-conservadora/ 
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acidente de trabalho (Lei n. 3.724, de 15.1.1919). A lei Elói Chaves, de 1923, que 

instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões para ferroviários e que depois foi 

estendida aos trabalhadores das empresas portuárias e marítimas. Há quem diga 

que essa foi a primeira lei essencialmente trabalhista no Brasil, conforme Leite 

(2019). 

Destaca-se a primeira legislação sobre férias, a que concedeu férias anuais 

de 15 dias aos trabalhadores do comércio, da indústria e bancários, através da Lei n. 

4.982, de 24.12.1925.  

Em 1927 é promulgado o Código de Menores, que estabeleceu a idade 

mínima de 12 anos para o trabalho, bem como a proibição do trabalho noturno e em 

minas, nas usinas, manufaturas, estaleiros, ou qualquer trabalho subterrâneo. Trata-

se de leis que configuram o início do direito do trabalho no Brasil. Entretanto, 

denotam uma formação do direito do trabalho brasileiro de maneira tímida, incipiente 

e lenta. Com relação à jornada de trabalho, por exemplo, não se teve alterações 

legislativas. Enquanto isso, sem limites legais, a situação da classe trabalhadora, 

nesse aspecto, era de muita exploração, conforme já visto.  

Portanto, nessa primeira fase não foi formado um direito do trabalho 

substancial no Brasil. Foram somente embriões. Algumas regras, inclusive, não 

saíram do papel, conforme Batalha (2000). Em razão disso, não se verificou a 

consolidação de um direito do trabalho robusto. Isso só viria a ocorrer na próxima 

fase, que será tratada no tópico seguinte. 

Isso não quer dizer que esse período não tenha sido importante para o 

desenvolvimento do direito do trabalho. Pelo contrário. Conforme destacado no item 

1.2 acima, foram diversas as movimentações e lutas dos trabalhadores em busca de 

melhores condições. Essas lutas iniciaram, fomentaram e deram continuidade em 

pautas históricas, como a redução da jornada de trabalho e a luta por melhores 

salários. Não há como desvincular o desenvolvimento do direito do trabalho com os 

acontecimentos dessa fase ocorrida no final do século XIX e início do Séc. XX.  

 

1.6 Segunda fase do direito do trabalho: consolidação e controle, da era vargas à 

ditadura militar  

 

Com a chegada do governo Vargas, pela revolução de 1930, o direito do 

trabalho entra em uma nova fase, que aqui chamamos de consolidação e controle. 
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Isso porque a resposta do governo às lutas da classe operária ocorreu por meio de 

repressão, controle sindical, mas também de promulgação de leis trabalhistas 

benéficas aos trabalhadores. A tão reivindicada jornada de trabalho de 8 (oito) horas 

foi prevista para os comerciários e estendida aos trabalhadores da indústria em 

1932, posteriormente incluída na Constituição de 1934, sendo esta inclusive a 

primeira Constituição a assegurar direitos trabalhistas. Além da jornada, a Carta 

ainda previu o salário-mínimo, as férias, repouso semanal, pluralidade sindical, 

indenização por dispensa imotivada e a criação da Justiça do Trabalho. Essa carta 

magna teve forte influência da Constituição de Weimar e da Constituição dos 

Estados Unidos, uma social democrata e a outra liberal (CASSAR, 2017). 

Delgado (2019, p. 129) se refere à essa etapa do direito do trabalho como 

correspondendo à institucionalização, marcada por uma intensa atividade 

administrativa e legislativa do Estado, em consonância com o novo padrão de 

gestão sociopolítica que se instaura no país com a derrocada, em 1930, da 

hegemonia exclusivista do segmento agroexportador de café. 

 
Os fatores internos foram basicamente o movimento operário influenciado 
por imigrantes europeus (final de 1800 e início de 1900), o surto industrial 
(pós-primeira guerra mundial) e a política de Getúlio Vargas (1930). (LEITE, 
2019, n. p.) 

 

Nessa esteira, foi criado o Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, logo 

no primeiro ano do governo varguista. No ano seguinte, o governo publica decreto 

estabelecendo uma estrutura sindical oficial. Trata-se do indicativo do controle 

desejado sobre a atividade do movimento operário, já noticiada no item 1.2 acima. 

Essa foi a tônica da quase totalidade do período da ditadura varguista, a 

tutela sobre a atividade sindical. Chegou-se ao ponto de serem proibidos sindicatos 

que não fossem oficiais, através da Constituição de 1937, já no regime ditatorial de 

Vargas. Essa carta também previu a Justiça do Trabalho, que somente poderia ser 

acessada por sindicatos oficiais. Esse sistema de justiça passou a funcionar em 

1941. Até mesmo o sistema previdenciário foi montado na perspectiva corporativa e 

vinculado aos sindicatos oficiais. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT – foi compilada em 1943. Tratou-

se da conjunção das leis e decretos esparsos até então existentes sobre o direito 

trabalhista. Embora parte das normas tenham sido transpostas literalmente para a 

CLT, muitas foram complementadas, alteradas e atualizadas. Para essa 
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sistematização houve influência considerável da Encíclica Rerum Novarum 

(CASSAR, 2017).  Segundo Delgado (2019, p. 132): ―a CLT, na verdade, também 

alterou e ampliou a legislação trabalhista existente, assumindo, desse modo, a 

natureza própria a um código do trabalho”. 

Portanto, esse período foi marcado pela consolidação, ou institucionalização, 

ou avanço das normas protetivas de direito do trabalho. A maioria das construções 

legislativas dessa época se mantiveram nas décadas seguintes. ―O conjunto do 

modelo justrabalhista oriundo do período entre 1930 e 1945, é que se manteve 

quase intocado‖ (DELGADO, 2019, p. 133). Não houve, mesmo durante a ditadura 

militar, mudanças substanciais na coluna vertebral legislativa criada durante o 

período varguista. 

 

1.7 Terceira fase: democratização e início da crise de identidade  

 

A Constituição de 1988 trouxe as mais significantes alterações no sistema 

jurídico do trabalho, até então, desde a era Vargas. A sistemática de controle do 

Estado sobre a atividade sindical foi reduzida de maneira significativa. A jornada 

semanal de trabalho também passou de 48 para 44 horas. Além disso, outras 

previsões importantes foram estendidas, dentre elas a ampliação da licença da 

gestante, do adicional de horas extras para 50% e a generalização do fundo de 

garantia por tempo de serviço, como substituição à estabilidade decenal.  

Segundo Delgado (2019), a Constituição de 1988, no que se refere ao 

sindicalismo, normatizou avanços democráticos, que desatrelaram a questão do 

modelo corporativo, até então vigente e que se iniciou no período varguista. 

Contudo, a mesma Carta efetivou contradições antidemocráticas, na visão de 

Delgado (2019), como na manutenção da unicidade sindical, da contribuição 

obrigatória, e da representação coorporativa classista na Justiça do Trabalho, 

posteriormente retirada pela Emenda Constitucional de 1999. 

Em que pese os avanços consideráveis no campo do direito do trabalho, 

previstos na Constituição de 1988, a questão da crise de identidade do direito 

trabalhista no Brasil começa a ser verificada pouco depois, a partir do início dos 

anos 90. Isso porque a hegemonia do neoliberalismo, iniciada nos países centrais, 

principalmente, a partir do final da década de 1970 chega com maior força no país 
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no início dos anos 1990. Com a ascensão do governo Collor e, posteriormente, 

Fernando Henrique Cardoso, essa política ganha corpo no Brasil.  

Coutinho (1998), em artigo no qual trabalha sobre a tese do italiano Pera 

(1996), diritto del lavoro dell’emergenza, defende a existência dessa crise. O autor 

aponta para as mudanças nas relações sociais e econômicas globais, ocorridas a 

partir da crise do petróleo na década de 1970, incluindo o avanço da mundialização 

do capital e do neoliberalismo, como principais fatores desse novo momento global 

do direito do trabalho. O crescimento do trabalho autônomo, a terceirização, são 

expressões das relações que estariam levando ao caminho da debilidade do direito 

do trabalho.  

 Sobre essa fase de desregulamentação e flexibilização, explica Delgado 

(2019, p. 134): 

Essa crise cultural importada, inspirando-se em tendências político-
ideológicas influentes no mundo capitalista desenvolvido desde finais dos 
anos de 1970 e ao longo dos anos 80, apontava para a desarticulação de 
todo o ramo jurídico trabalhista, para sua desregulamentação e/ou 
flexibilização normativas, no sentido oposto à transição democrática 
delineada pela Constituição da República.  
Essa tendência à desregulamentação e à flexibilização trabalhistas foram 
retomadas a partir de 2016/2017, com a então derrubada do governo 
democraticamente eleito no final de 2014 e a adoção de políticas públicas 
de forte conteúdo antissocial, entre as quais se destacaria a reforma 
trabalhista implementada pela Lei n. 13.467/2017. 

 

Trata-se, portanto, de uma fase contraditória do direito do trabalho brasileiro, 

no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Após décadas de manutenção de 

uma espinha dorsal iniciada no período de consolidação dos direitos, a Constituição 

alterou alguns aspectos herdados daquela fase. Essas alterações, no que tange ao 

conjunto de normas visando a proteção social do trabalho, em sua maioria, foram 

positivas. 

 Conforme visto, houve a inclusão de normas benéficas aos trabalhadores, no 

campo do direito individual. A figura do sindicalismo corporativista e controlado pelo 

Estado, pelo menos na legislação sofreu alterações significativas, embora no Brasil, 

até os dias atuais, os sindicatos necessitem de registro perante o Ministério do 

Trabalho e Emprego. Concomitantemente, a ideologia neoliberal torna-se 

preponderante no país. É o início de uma escalada de flexibilização dos direitos, que 

não seguiu um trâmite contínuo, mas teve expressões significativas. Podemos dizer 

que foi o início da crise do sistema jurídico do trabalho brasileiro como proteção 

social.  
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CAPÍTULO 2 - A CENTRALIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO NA NOVA 
REFORMA TRABALHISTA 
 
 

2.1 Contexto histórico – um panorama da relação flexibilidade e o direito do 
trabalho 
 

 
O direito do trabalho passa por uma fase crítica, que notadamente teve seu 

impulso com a emergência da hegemonia do neoliberalismo, nas três últimas 

décadas do século XX, no chamado Primeiro Mundo e no Brasil, principalmente a 

partir dos anos 1990. Desde então, o tecido de proteção social construído no direito 

do trabalho passa a ser diluído, minorado e relativizado. Diagnosticando as 

transformações ocorridas nesse período histórico, Ricardo Antunes10 indica uma 

tríade destrutiva no universo do trabalho: terceirização, informalidade e flexibilidade 

se tornaram parte do léxico em todos os cantos do mundo corporativo. Passa-se a 

um aprofundamento dessa terceira categoria, como chave para a compreensão dos 

sentidos da reforma trabalhista e suas alterações. 

Com o passar dos séculos, as lutas dos operários ao redor do mundo levaram 

à regulação social e política das jornadas de trabalho. Destaca-se a conquista das 

jornadas de 8 horas diárias e 48 semanais, embora essa conquista não tenha 

extinguido totalmente as jornadas com tempo superiores a essas horas (DAL 

ROSSO, 2017).  Mesmo com a realidade de (super)exploração, a regulamentação 

da jornada com limite de 8 horas foi conquistada pelo operariado brasileiro. Fora 

incluído esse limite na legislação no período do primeiro governo de Getúlio Vargas. 

Conforme CASSAR (2018), em 1932 foi editado o decreto 21.417-A que fixou a 

jornada de 8 horas para o comércio. Já em 1934, a jornada de 8 horas foi incluída na 

Constituição da República, assim como diversos outros direitos trabalhistas, como 

salário mínimo, férias, repouso semana, pluralidade sindical e indenização por 

dispensa imotivada. Não sem antes ter sido feita muita luta com essa pauta, nas 

primeiras décadas do século XX (FAUSTO, 2016). Apesar de não significar o fim das 

jornadas diárias superiores às 8 horas, a regulamentação desse limite, no direito do 

trabalho brasileiro, significou mais obstáculos para o alongamento frequente das 

jornadas. 

                                                           
10

 ANTUNES, Ricardo. In: DAL ROSSO, Sadi. O ardil da flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do 
valor. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017. 
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A lógica de uma jornada regulamentada como padrão, rígida, estabelecida, 

notadamente de 8 horas diárias, foi a tendência do trabalho formalizado por 

décadas. Tratou-se de uma vitória da classe trabalhadora no campo de batalha que 

é o direito, visando melhores condições de vida. Entretanto, essa forma de horários 

integrais e repetitivos passaram a ser questionadas pelos capitalistas, 

principalmente a partir dos anos 70, num contexto de crise do capitalismo, com 

queda das taxas de acumulação e de lucro capitalistas. (DAL ROSSO, 2017; 

ANTUNES,2009; HARVEY, 1993) 

A partir de então, o mundo vivenciou reorientações do capital sobre o 

trabalho. O regime de acumulação flexível veio substituir os regimes de acumulação 

do taylorismo e do fordismo. (ANTUNES, 2009; HARVEY, 1993). Essa lógica de 

acumulação se caracterizou como parte da expansão do capitalismo neoliberal. Uma 

nova perspectiva política hegemônica que se consolidou a partir da derrocada do 

keynesianismo, num contexto de baixa nas taxas de acumulação e lucro e da crise 

mundial do petróleo. A acumulação flexível, portanto, foi uma das respostas do 

capital à crise dos padrões de acumulação até então existentes, na tentativa de se 

recuperar patamares de taxa de acumulação e de lucro. O fim buscado pelo capital 

com a ascensão do neoliberalismo, diagnosticado por Antunes (2009), muito além 

de puramente econômico é social, uma vez que, através dessa reorganização, 

buscou-se opor ―à contra-hegemonia que florescia nas lutas sociais oriundas do 

trabalho, buscando recuperar seu projeto de dominação societal‖. 

O autor identifica elementos gerais que serão basilares para a compreensão 

da flexibilidade na acumulação, conforme se vê: 

 

Em seus traços mais gerais, é possível dizer que o padrão de acumulação 
flexível articula um conjunto de elementos de continuidade e de 
descontinuidade que acabam por conformar algo relativamente novo e 
bastante distinto do padrão taylorista/fordista de acumulação. (ANTUNES, 
2009, p. 54) 
 

Nessa modalidade de acumulação, em contraponto à organização rígida do 

trabalho, com regulamentações jurídicas arrancadas pela classe trabalhadora, 

tornaram-se lemas dos capitalistas: desburocratizar, desregulamentar e flexibilizar. 

Se no período histórico anterior, a classe trabalhadora teria conseguido arrancar 

concessões do capital, por meio de regulações do trabalho, como a limitação da 

jornada, salário-mínimo, dentre outras, a partir da nova lógica da acumulação flexível 
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e da expansão do neoliberalismo as regras jurídicas passam a ser retiradas, diluídas 

e flexibilizadas.  

 

A noção de flexibilidade de horários, pois, contrapõe-se à de trabalho em 
tempo integral que teria sido o regime de trabalho dos últimos cinquenta 
anos segundo alguns autores, cem, conforme outros e duzentos, de acordo 
com terceiros (DAL ROSSO, 2017, p. 364). 

 

A flexibilidade operada no trabalho não se resume aos horários de trabalho 

(interna), mas abarca também a relação das empresas e o mercado de trabalho 

(externa), de forma quantitativa e qualitativa. Na sua expressão externa a 

flexibilidade é operada pelas empresas para ―variar o tamanho de seu quadro de 

pessoal‖ e também para modificar a relação contratual com os trabalhadores. De 

uma relação regulamentada por leis trabalhistas, tenta-se passar para uma relação 

comercial, de prestação de serviços (DAL ROSSO, 2017). 

Conforme Dal Rosso preleciona: 

Além da quantidade de tempo que o trabalhador permanece no posto 
de trabalho executando tarefas, o outro componente que afeta a 
quantidade de valores produzidos é o grau de intensidade, o esforço, 
o gasto de energia, que o trabalhador emprega para realizar suas 
atividades laborais. Logo, sendo estáveis outras condições, quanto 
maior o grau de envolvimento no labor, mas valores os trabalhadores 
produzirão. (DAL ROSSO, 2017, p. 112) 

 Partindo desse pressuposto, o autor estabelece que, da escolha entre jornada 

rígida e flexível, existe, então, possibilidades de impactos na produção do valor. Isso 

porque, a depender de qual momento será escolhido para ―a alocação das horas 

laborais‖ (DAL ROSSO, 2017, p. 113) pode haver maior grau de intensidade e, por 

isso, mais valores produzidos. Diante disso, ―as horas flexíveis incidem sobre a 

relação trabalho necessário e trabalho excedente, aumentando a parcela deste 

último deste último, que pode ser convertida em algum tipo de mais valor‖ (DAL 

ROSSO, 2017, p. 114). 

 A compreensão que Dal Rosso (2017) chega é que a flexibilidade é utilizada, 

também11, parar operar maior a intensidade do trabalho e, com isso, alcançar a 

mais-valia relativa. Ao se aumentar a intensidade, o tempo de trabalho socialmente 

necessário é reduzido e a proporção do tempo excedente aumentado.  
                                                           
11 “Também” porque o autor considera que o mecanismo de horas extras, que aumenta a jornada e, 

portanto, opera sobre a mais valia absoluta, é, também, uma forma de flexibilização. 
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Essa conjuntura neoliberal refletiu no direito do trabalho, mundialmente.  

 

A imagem no espelho dá conta de um direito do trabalho que já mudou de 
feição; está, em nome de uma aceita como inafastável globalização e por 
conta da disparidade entre o momento social, econômico e político do seu 
nascimento, em pleno século XIX, e do atual limiar do século XXI, de cara 
nova. Está cada vez menor, com o aumento do trabalho autônomo e 
terceirização; debilitado com a ineficácia das suas normas e, enfim, 
questionado com o descrédito de seus postulados (COUTINHO, 1998, p. 
103). 

 

No direito do trabalho brasileiro, os reflexos da flexibilidade emergem 

principalmente na década de 1990, no contexto de desenvolvimento do 

neoliberalismo como política dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso 

(ANTUNES, 2018). Dentre as medidas destacam-se a introdução do mecanismo de 

banco de horas, negociação de turnos e escalas, contrato de trabalho temporário, 

parcial, por prazo determinado, cooperativados, contratação como pessoa jurídica, 

programa de participação nos lucros e resultados. Algumas dessas medidas foram, 

inclusive, apoiadas pelo sindicalismo da Central Única dos Trabalhadores em seus 

acordos coletivos.  

Nos anos 2000, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, na eleição de 

Luís Inácio Lula da Silva, em um arranjo político de conciliação de classes, 

ocorreram mudanças pontuais na legislação trabalhista brasileira, que deram 

continuidade aos impulsos neoliberais, embora com menor intensidade do que a do 

período anterior (SOUTO MAIOR, 2015).  

Em 2008, eclodiu a crise mundial que inicialmente atingiu os países centrais. 

Essa crise não chegou no mesmo momento aos países periféricos e ao Brasil, mas 

poucos anos depois. Em 2013, além de intensas mobilizações populares nas ruas, 

os trabalhadores protagonizaram, segundo ANTUNES (2018, s. n.) ―uma onda 

grevista de grande amplitude‖ que reivindicava, principalmente, reajuste salarial e 

melhores condições de trabalho. Em 2014, a crise econômica brasileira se acentua, 

com altos índices de desemprego e de crescimento do trabalho precarizado. Nesse 

contexto, após a reeleição, o Dilma Roussef implementa mudanças no seguro 

desemprego e na pensão por morte previdenciária, indicando que a classe 

trabalhadora arcaria com a conta da crise (ANTUNES, 2018). 

Percorrer esse contexto de crise é fundamental para que se entenda o 

cenário da ofensiva da flexibilidade representada pela Reforma Trabalhista. De 

acordo com Dal Rosso (2017, p. 47): ―A flexibilização ganha força com as crises 
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econômicas e sociais‖. Em 2016, os índices econômicos pioraram ainda mais. A taxa 

de desocupação alcançou o maior índice da série histórica até então: 11,5%, 

conforme IBGE (2020).  No período de 2014 a 2016, o Produto Interno Bruto 

apresentou perda acumulada de 8,6%, conforme o Comitê de Datação de Ciclos 

Econômicos. A recessão desse período foi a mais longa já analisada pelo referido 

comitê, desde 1980. A crise, de dimensões econômicas, sociais e políticas, foi a 

condição sobre a qual se desenvolveu uma ―nova fase da contrarrevolução 

neoliberal e o desmonte da legislação social do trabalho‖ (Antunes, s. n.). As 

soluções neoliberais mais puristas venceram as de um período social-liberal, com o 

golpe que retirou a Presidenta Dilma do cargo. 

A reforma trabalhista veio, então, já no governo Michel Temer, em 2017, 

como nova ofensiva flexibilizadora12 neoliberal forte. Tratou-se do maior conjunto 

alterações legislativas feitos na Consolidação das Leis Trabalhistas desde a sua 

promulgação.  

Delgado (2019, p. 71) define a flexibilização trabalhista do ponto de vista 

jurídico: 

 

Por flexibilização trabalhista entende-se a possibilidade jurídica, estipulada 
por norma estatal ou por norma coletiva negociada, de atenuação da força 
imperativa das normas componentes do Direito do Trabalho, de modo a 
mitigar a amplitude de seus comandos e/ou os parâmetros próprios para a 
sua incidência. Ou seja, trata-se da diminuição da imperatividade das 
normas justrabalhistas ou da amplitude de seus efeitos, em conformidade 
com autorização fixada por norma heterônoma estatal ou por norma coletiva 
negociada. 

 

Portanto, as origens históricas da flexibilidade sistêmica na organização do 

trabalho, guardam relação com a reorientação da acumulação capitalista, como 

parte da implementação do neoliberalismo. Pode-se afirmar que, apesar de não ser 

inaugurada por essa política hegemônica global, a flexibilidade laboral cumpre nela 

papel sistêmico. Essa reorientação do capital global foi alçada ao direito do trabalho, 

motivando reformas legislativas no mundo inteiro que objetivaram a diminuição da 

força das normas de direito do trabalho. No Brasil, após momentos de guinada nos 

                                                           
12

 Com a derrubada, em 2016, no Brasil, do governo democraticamente eleito em 2014, retomou-se, 
no País, de maneira célere e compulsiva, as teses ultraliberalistas do Estado Mínimo e do império 
genérico e incontrastável dos interesses do poder econômico nas diversas searas da economia, da 
sociedade e das políticas públicas. Entre estas teses, sobrelevam-se as vertentes da 
desregulamentação trabalhista e da flexibilização trabalhista. Nesse quadro, a Lei n. 13.467, 
aprovada em 13.07.2017 e vigorante desde o dia 11 de dezembro do mesmo ano, implementou 
inúmeras medidas de desregulamentação e de flexibilização trabalhistas. (Delgado, 2019, p. 76). 
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anos 90 e de uma continuidade mais tímida nos anos 2000, o neoliberalismo e suas 

implicações no mundo do trabalho ganham novo folego a partir do governo Temer, 

culminando com a reforma trabalhista. Trata-se de uma continuidade da crise do 

direito do trabalho, cada vez menor e mais flexível.     

 

2.2 Flexibilização nas modalidades de contratação e rescisão 
 

O contrato trabalho intermitente foi uma das previsões legais trazidas pela 

reforma trabalhista que foi objeto de inúmeras e expressivas críticas feitas ao maior 

conjunto de alterações legislativas trabalhistas brasileiras desde a CLT. Não por 

acaso. As suas características diferem das tradicionais modalidades de contrato de 

trabalho formal até então existentes no direito do trabalho brasileiro. Em contraponto 

à rigidez, a modalidade aqui tratada traz a flexibilidade. Esse elemento de novidade 

legislativa, pelo menos aparente, é o que motiva a investida na pesquisa deste 

fenômeno jurídico. Mas também investigar qual a tendência de crescimento desse 

tipo de trabalho é elemento instigante, pois conforme identificado por Dal Rosso 

(2017, p. 3): ―Hoje, o futuro do labor é caracterizado como o momento de trabalho 

flexível, ao passo que rígido descreve o passado.‖ Nogueira (2017, n.p.) ressalta 

que, antes do projeto da reforma trabalhista, o contrato de trabalho intermitente 

havia sido originalmente proposto no Legislativo brasileiro pelo PL 6.363/2005, que 

em suas palavras, ―apontava para a necessidade de modernizar a legislação 

trabalhista com a finalidade de acompanhar as alterações no mundo do trabalho‖. 

Essa espécie de contrato de trabalho que fora inserido no texto legal brasileiro 

guarda muitas similitudes com outras anteriormente previstas em outros 

ordenamentos jurídicos. Dentre elas, o zero hour contract da Inglaterra e o el 

contrato de fijos espanhol. Do ponto de vista jurídico, o contrato de trabalho 

intermitente é uma modalidade contratual que fora introduzida recentemente na 

legislação trabalhista, através da Lei 13.467/200713. É tratado por autores 

justrabalhistas como um novo tipo instituído Delgado (2019). Partindo da literalidade 

da norma, considera-se trabalho intermitente a modalidade na qual o trabalhador é 

contratado para prestar serviços de forma não contínua, ocorrendo com alternância 

de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias 

                                                           
13

 Lei da Reforma Trabalhista. 
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ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, 

exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. 

Em sentido contrário ao de modalidades mais tradicionais de vínculo jurídico 

empregatício, o contrato intermitente trata de um trabalho descontínuo. A dinâmica, 

a título de exemplo, é diferente da lógica formal do labor de segunda à sábado, 

como no caso das jornadas de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 

semanais, considerada padrão no campo do direito do trabalho Delgado (2017). 

Diverge também dos trabalhos sob contrato de jornada 12x36, na qual o trabalhador 

cumpre doze horas e descansa trinta e seis. 

No trabalho intermitente não existe previsão sobre horas, dias, semanas de 

labor. Vigora a incerteza e a variabilidade. Trata-se de trabalho ―fracionado no tempo 

de duração do vínculo‖ Delgado (2019, p. 405). Quem decide quando irá ocorrer o 

trabalho, logicamente, é o patrão. O trabalhador fica à sua disposição, aguardando 

os chamados. A remuneração é correspondente à tarefa realizada.  

Delgado (2017, p. 155:) afirma que: 

 

O que os preceitos legais fazem é, nada mais nada menos, do que criar 
mais urna modalidade de salário por unidade de obra ou, pelo menos, de 
salário-tarefa: o salário contratual será calculado em função da produção do 
trabalhador no respectivo mês, produção a ser estimada pelo número de 
horas em que se colocou, efetivamente, à disposição do empregador no 
ambiente de trabalho, segundo convocação feita por esse empregador. 

 

A característica central da norma, portanto, é a flexibilidade, ou, em outra 

palavra, a maleabilidade. Não há uma rigidez. Não existe um padrão de jornada de 

trabalho ou previsibilidade do salário no fim de cada período. Entretanto, as 

profundas raízes do contrato de trabalho intermitente não moram na norma 

positivada. Para esse artigo ir além dessa forma jurídica e buscar as bases que 

ergueram essa modalidade de trabalho, bem como as suas contradições, é 

necessário um percurso. Aqui se propõe iniciá-lo pela teoria crítica do direito 

marxista. 

A questão crítica que tem sido frequentemente levantada a respeito do 

contrato intermitente se refere à subutilização do trabalho por insuficiência de horas 

trabalhadas, nomenclatura utilizada na PNAD contínua. Acerca do contrato de 

trabalho intermitente, Nogueira (2017, s.n.) também levantou a preocupação com a 

insuficiência das horas trabalhadas, reportando-se à pesquisa que demonstrava 

essa realidade preocupante no contexto da Itália:  
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Fabio Sacco, ao apresentar estatística do trabalho intermitente no modelo 
italiano, menciona que no primeiro trimestre de 2017 os trabalhadores 
laboraram em média apenas 10 dias por mês. Por isso, menciona que, da 
parte dos trabalhadores, esta norma contribuiu rapidamente para aumentar 
o número de trabalhadores pobres, e a longo período para aumentar o 
número de aposentados pobres. Esclarece, citando Gallino, que por 
trabalhadores pobres devem ser entendidos aqueles que, embora 
trabalhando grande parte do ano, não recebem o suficiente para ficar acima 
da linha de pobreza e que estão em aumento também nos países 
avançados, onde se encontram processos similares aos encontrados na 
Itália: a pressão pela redução dos salários, ou as empresas se transferem 
para outros países, como Indonésia ou Moldávia, que atua em conjunto com 
uma desregulamentação do mercado de trabalho, que coloca a ocupação 
por prazo indeterminado e a tempo pleno como um privilégio reservado a 
uma minoria.   

 

O contrato de trabalho intermitente foi defendido no relatório da lei da reforma 

trabalhista, que indicou que ―o objetivo que pretendemos alcançar com essa reforma 

é o de modernizar as relações do trabalho, sem que haja precarização do emprego.‖ 

Entretanto, a consequência dessa nova previsão é, na verdade, legalizar uma 

relação de trabalho precarizada, com poucos direitos. O trabalhador intermitente, se 

não consegue trabalhar o suficiente, precisa se valer de outros trabalhos para 

complementar a sua renda, sendo que, conforme Antunes (2018, s.n.), essa 

complementação, no contexto da Itália e de Portugal, muitas vezes se dá por fora do 

trabalho formal. Nas suas palavras ―É como se existisse uma precarização ―legal‖ e 

outra ―ilegal‖.‖.  

 

A instabilidade e a insegurança são traços constitutivos dessas novas 
modalidades de trabalho. Vide a experiência britânica do zero hour contract 
[contrato de zero hora], o novo sonho do empresariado global. Trata-se de 
uma espécie de trabalho sem contrato, no qual não há previsibilidade de 
horas a cumprir nem direitos assegurados. Quando há demanda, basta uma 
chamada e os trabalhadores e as trabalhadoras devem estar on-line para 
atender o trabalho intermitente (ANTUNES, 2018, s.n.).   

 
Ponto importante sobre a legalização do contrato intermitente, trazida pela 

reforma, é que não há restrição de ramo de atividade econômica. Ou seja, a 

modalidade foi permitida legalmente para todos os setores. Em agosto de 2018, o 

Tribunal Superior do Trabalho autorizou que a varejista Magazine Luiza contrate 

funcionários nesse regime no país inteiro14.  

                                                           
14

 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-
regime-intermitente Acesso em 16/09/2020 

https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-regime-intermitente
https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-regime-intermitente
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Outra modalidade de contratação que não foi introduzida, mas sofreu 

alterações, foi a contratação em tempo parcial, que foi posta na legislação brasileira 

na década de 1990, como mais uma ferramenta de flexibilização à disposição das 

empresas, como advoga Teixeira et al. (2017). Até a aprovação da medida aqui 

discutida, o contrato a tempo parcial existente na CLT consistia no trabalho em 

regime parcial cuja duração não excedesse 25 horas mensais, de acordo com a 

Medida Provisória 2164-41, de 24 de agosto de 2001. Ainda conforme a referida MP, 

o salário a ser pago ao empregado seria proporcional as horas trabalhadas. A lei nº 

13.467 de 2017 ampliou as possibilidades de aplicação dessa modalidade de 

contratação, podendo elas serem divididas em duas espécies. 

Na primeira espécie, passou a ser permitido o contrato a tempo parcial para 

as jornadas que não excedessem 30 horas semanais, sem a possibilidade de 

realização de horas extras. Na segunda, o limite de jornada, para ser considerado 

contrato a tempo parcial, é de 26 horas mensais. Contudo, é permitida a realização 

de até 6(seis) horas extras. Portanto, a jornada mensal legal pode chegar até 32 

horas nesta modalidade. No novo art. 58-A, § 5º, CLT, passou a ser prevista a 

compensação das horas extras prestadas que devem ser compensadas até a 

semana seguinte à sua realização.   

Passa-se a outra modalidade de contratação que sofreu grande alteração, a 

terceirização. 

A terceirização, segundo Leite (2019, n.p.): 

 

é um procedimento adotado por uma empresa que, no intuito de reduzir os 
seus custos, aumentar a sua lucratividade e, em consequência, sua 
competitividade no mercado, contrata outra empresa que, possuindo 
pessoal próprio, passará a prestar aqueles serviços que seriam realizados 
normalmente pelos seus empregados.  

 

Até 2017, o ordenamento jurídico brasileiro tratava a terceirização de forma 

esparsa, como na Lei do Trabalho Temporário (Lei 6.019, de 03/01/1974) e na lei 

7.102, de 20/07/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos 

financeiros e sobre o funcionamento das empresas particulares que exploram 

serviços de vigilância e de transporte de valores. Leite (2019) recupera que até 

meados do fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, o Tribunal Superior do 

Trabalho considerava ilegal a terceirização, exceto nos casos de trabalho temporário 

e de vigilância, sendo que, a partir de 1993, editou a súmula 331, passando a 
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considerar as possibilidades de terceirização nos serviços de conservação e 

limpeza, bem como nas chamadas atividades-meio. 

Foi em 2017 que a lei 13.429 de 31 de março, portanto, anterior à reforma 

trabalhista, veio dedicar mais definições e detalhes sobre a terceirização, ampliando 

o seu leque de possibilidades. Tanto que, segundo Delgado (2017, p. 207), depois 

de tais alterações, a lei modificada pode ser denominada de ―Lei do Trabalho 

Temporário e da Terceirização Trabalhista em Geral‖. A lei 13.429 alterou a Lei do 

Trabalho Temporário e, dentre várias disposições, permitiu a terceirização 

temporária na atividade-fim da empresa contratante.  Além disso, dobrou o prazo 

máximo do contrato de trabalho temporário, antes de 90 para 180 dias, abrindo 

ainda a possibilidade de prorrogação do contrato por mais 90 dias após o fim dos 

180 iniciais. 

Mas, foi a lei da reforma trabalhista que veio consolidar a questão sobre a 

terceirização na atividade-fim ou atividade principal da empresa, através da inclusão 

dos dispositivos abaixo, na Lei do Trabalho Temporário e da Terceirização: 

 
Art. 4

o
-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência 

feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, 
inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com 
a sua execução.  
(...) 
Art. 5

o
-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato 

com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal.   
 

Portanto, a terceirização foi liberada legalmente para qualquer atividade, 

podendo as empresas, a partir disso, utilizar-se de trabalhadores subcontratados em 

quaisquer dos seus setores, ou mesmo em todos eles. Dados analisados por 

Teixeira Et. Al. (2016) demonstram que o trabalhador terceirizado recebe menos 

salário, menos benefícios, como a participação nos lucros e resultados, cumprem 

jornada maiores, são submetidos a maior rotatividade, e a piores condições de 

saúde e segurança no trabalho. 

Passa-se a outra alteração significativa. 

Não é toda relação de trabalho, mesmo que vista do ponto de vista jurídico, 

que possui a cobertura dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, 

como por exemplo as férias, o décimo terceiro salário, as verbas rescisórias 

trabalhistas.  A espécie jurídica de relação de trabalho sobre a qual se estruturou o 
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direito do trabalho, conforme Delgado (2019), é a relação de emprego. Nesse 

sentido, o trabalho autônomo, o contrato de estágio, o trabalho eventual 

(popularmente conhecido como bico), o trabalho avulso, dentre outras espécies 

jurídicas, não são contemplados pelo direito do trabalho previsto na CLT. 

O direito do trabalho prevê alguns requisitos para que seja configurada a 

relação de emprego, apta a gerar tais direitos e obrigações. São eles, dispostos no 

art. 2º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade 

(mediante salário). Mesmo que presentes todos esses requisitos, muitas vezes, o 

empregador trata a relação de emprego como se outra espécie jurídica fosse, para 

escapar das obrigações trabalhistas. Tais espécies são, portanto, mais precarizadas 

do que as relações de emprego. 

A legislação objeto do presente trabalho veio ampliar o que será considerado 

pela lei como trabalho autônomo e não como relação de emprego. Abrindo mais o 

leque de opções de manutenção de relações precarizadas. 

Isso porque, veio incluir o artigo 442-B, que diz: 

 

Art. 442-B.  A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as 
formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3

o
 desta Consolidação.  

 

Esse dispositivo possibilita, legalmente, que exista uma relação de trabalho 

contínua na qual o trabalhador não será considerado empregado e, portanto, não 

terá garantido nenhum direito trabalhista.  

 

A inclusão desse artigo pode ser compreendida como a legalização da 
pejotização do trabalhador e a legalização da eliminação de todos os 
direitos garantidos pela CLT (TEIXEIRA ET. AL, 2017, p. 73).   

 

A pejotização, conforme Antunes (2018), é a prática de transformar o 

trabalhador em pessoa jurídica, visando atribuir o caráter de trabalho autônomo à 

relação, desconstituída de direitos. Em síntese, a inclusão do artigo sobre o trabalho 

autônomo, amplia o conceito de trabalho autônomo e restringe o de relação de 

emprego, possibilitando, legalmente, a consecução de relações de trabalho mais 

precarizadas. Aqui se percebe um traço claro da flexibilidade externa qualitativa 

trazida por Dal Rosso (2017) e que foi tratada anteriormente. Ao se ampliar as 

possibilidades legais de realização de relações de prestação de serviços, em 
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contraponto às relações de emprego, a reforma trabalhista trás em seu conteúdo o 

componente da flexibilidade externa qualitativa.  

A rescisão de contrato de trabalho também foi assunto objeto da reforma 

trabalhista. Antes da introdução da nova possibilidade legal de dispensa do 

trabalhador que será tratada nesse item, existiam as seguintes modalidades de 

rescisão do contrato de trabalho: dispensa sem justa causa; por justa causa; 

rescisão indireta e pedido de demissão. A dispensa sem justa causa, por vontade do 

empregador, é a modalidade que gera maiores verbas rescisórias, justamente para 

ser desestimulada a dispensa imotivada. 

A reforma veio incluir outra modalidade. A dispensa por acordo. Do ponto de 

vista das verbas que devem ser pagas ao trabalhador, essa nova modalidade é um 

meio caminho entre a dispensa sem justa causa e a por justa causa. Isso porque, 

enquanto a dispensa sem justa causa gera o direito a aviso prévio e multa de 40% 

sobre os depósitos do Fundo de Garantia, dentre outras verbas, a dispensa por 

acordo gera o dever de pagamento de metade dessas duas verbas. Além disso, a 

nova modalidade permite que seja movimentado apenas 80% do saldo da conta 

vinculada do FGTS, por parte do trabalhador e não permite o acesso ao seguro 

desemprego. 

A grande questão a ser levantada é se o trabalhador está em condições 

materiais de rejeitar uma proposta de rescisão ―por acordo‖, ou se é pressionado em 

razão da disparidade de forças existentes entre as partes. Teixeira et al (2017, p. 74) 

ressalta que a dispensa imotivada ―já é utilizada amplamente pelas empresas‖, e 

que a nova modalidade, então, visa diminuir os custos dessas dispensas, sob a 

roupagem de acordo, quando na verdade serão facilmente arbitradas, em razão da 

assimetria das partes. 

Outra alteração significativa, com relação ao assunto da rescisão do contrato 

de trabalho, se refere à retirada de procedimento anteriormente previsto. Desde a lei 

5.562 de 12/12/1968 existia a obrigação de que o recibo de quitação da rescisão do 

contrato de trabalho, o popular ―acerto‖, fosse feito com a assistência do sindicato ou 

do perante o Ministério do Trabalho ou Justiça do Trabalho. Inicialmente a obrigação 

incidia sobre contratos superiores a 90 dias e, posteriormente, a 1 (um) ano de 

duração. 

A reforma revogou por completo essa disposição. Dessa forma, não existe, 

após a revogação, qualquer necessidade legal da rescisão ser assistida pelos 
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sindicatos ou órgãos públicos, o que afeta, inclusive, a atividade sindical, conforme 

será retomado em item próprio. A consequência lógica material dessa situação é a 

exposição do trabalhador a situações de vulnerabilidade quando da rescisão, pois 

estará sempre sozinho, diminuindo a possibilidade de questionamento acerca dos 

valores, modo e tempo da rescisão. 

Ainda sobre a quitação dos direitos, a lei tratada no presente trabalho incluiu a 

possibilidade de empregador e empregado firmarem termo de quitação anual das 

obrigações, através da inclusão do art. 507-B na CLT. Isso significa, na prática, que, 

anualmente, poderá ser proposto ao trabalhador abrir mão de qualquer discussão 

sobre direitos referentes àquele ano em questão, sendo que após o termo, não 

haverá possibilidades de retomar as controvérsias. 

 

2.3 Flexibilização da jornada de trabalho 
 

Segundo Delgado (2017), os limites gerais das jornadas de trabalho, previstos 

no ordenamento jurídico brasileiro, são de 08 (oito) horas diárias, previsto no caput 

do art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho e 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, previsto na Constituição Federal, em seu art. 7º, XIII da CF, ressalvadas 

as jornadas especiais previstas em diplomas legais específicos. 

Dal Rosso (2017) aponta a importância da luta dos trabalhadores brasileiros 

como motor das conquistas pelos limites legais da jornada, mas destaca que tais 

limites possuem como embrião os fatos políticos que tiveram grande repercussão 

mundial e que se deram na Rússia, após a revolução. 

A jornada de trabalho que extrapola tais limites é considerada jornada 

extraordinária ou horas extras, de forma genérica, pela jurisprudência pátria, 

podendo ser especificada em suplementar ou sobrelabor extraordinário, como afirma 

Delgado (2019). 

O salário pago pela hora extra, em regra geral, deve ser correspondente ao 

preço da hora normal, acrescido do adicional de 50%, piso previsto no art. 7º, XVI, 

da CF (BRASIL). Entretanto, ao longo da década de 1990, com esforço determinante 

do governo Fernando Henrique Cardoso, conforme Dal Rosso (2017), foi introduzido 

no direito trabalhista brasileiro um sistema de compensação de jornadas, chamado 

Banco de Horas, através do qual os períodos de tempo que ultrapassarem o limite 
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de 08 (oito) horas podem ser compensados, pela redução posterior da jornada em 

outro momento.  

Vale destacar que, apesar de regulamentado pela Lei 9.601/1998, o banco 
de horas, instrumento de flexibilização da jornada de trabalho e de 
conversão da remuneração relativa às horas excedentes em horas a serem 
compensadas, passou a constar de acordo coletivo firmado entre o 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Volkswagen já em 1996, dois anos 
antes, portanto, de sua instituição por lei (ANTUNES, 2018, s.n.). 

 

Nesse sistema, as horas extras prestadas pelo trabalhador, são computadas 

em um controle interno empresarial, para que posteriormente possam ser 

compensadas, com o peso de uma hora normal. O banco de horas se soma ao 

sistema de compensação clássico, dentro do gênero sistemas de compensação de 

jornada. 

O regime compensatório clássico é aquele que ocorre dentro do mês 
trabalhado, agregando-se horas suplementares em um ou mais dias, em 
determinada(s) semana(s), e se realizando a compensação, pela redução 
de jornada, em outro(s) dia(s) ou semana(s). 
[...] 
No tocante ao regime do banco de horas, consiste em instituto jurídico de 
compensação de horários, porém estruturado em prazo muito superior ao 
mês, que é a periodicidade máxima do regime compensatório clássico 
(DELGADO, 2017, p. 127). 

 

Dadas as diferenças entre os dois sistemas de compensação, passa-se às 

alterações trazidas pela reforma trabalhista acerca destes. Antes das alterações, o 

regime de compensação clássica era permitido quando acordado por trabalhador 

individualmente por escrito, ou através de acordo ou convenção coletiva, sob a 

atenção dos sindicatos, conforme Súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho. 

A lei nº 13.467/2017, através da inclusão do §5º ao art. 59 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, ampliou o mecanismo de compensação clássica, permitindo a 

possibilidade deste ser acordado entre empregado e empregador de maneira tácita 

(sem contrato escrito), como afirma Cassar (2018). 

Inicialmente previsto na lei 9.601/1998, o Banco de Horas previa que a 

compensação pelo tempo de serviço superior ao limite diário deveria ocorrer em até 

120 dias. Entretanto, através de dezenas de Medidas Provisórias sucessivas, o 

governo FHC dilatou o prazo para compensação para um ano, até que tal 

regramento tornou-se permanente (KREIN et. al., 2017). Este mecanismo só poderia 

ser implementado através de negociação coletiva, ou seja, com a participação dos 

sindicatos. Contudo, com a alteração trazida pela reforma trabalhista, o Banco de 

Horas foi ampliado, podendo, a partir de então, ser acordado entre o empregador e o 
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empregado, sem a necessidade da participação do sindicato em uma negociação 

coletiva (TEIXEIRA et. al., 2017). 

Apesar da participação sindical na negociação coletiva do Banco de Horas no 

Brasil não ter revelado a imposição de maiores limites para a implementação desse 

mecanismo, conseguiu, de certa forma, operar algumas restrições à sua 

implementação indiscriminada, conforme Krein et. al. (2017). Para essa nova 

hipótese trazida pela reforma trabalhista (acordo individual), a compensação deve 

ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses. Trata-se de inegável ampliação dos 

sistemas de compensação das horas extras prestadas, pela flexibilização das regras 

anteriormente previstas. 

Como visto, consequência direta da compensação das horas extras é a 

ausência do pagamento do adicional mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a 

hora extra diária, a qual será compensada pela redução de uma hora comum. Outro 

ponto importante para a presente discussão é que, antes da reforma trabalhista, a 

habitualidade das horas extras desautorizaria a compensação. Ou seja, a 

compensação não poderia ser implementada como regra por um empregador. 

Entretanto, com a inclusão do parágrafo único do art. 59-B da CLT, a habitualidade 

não gera mais a invalidação da compensação (DELGADO, 2017). É legalmente 

permitido, a partir disso, a compensação de horas como regra. 

Em suma, foram essas as alterações substanciais nos mecanismos de 

compensação: (i) previsão legal de acordo tácito individual no regime de 

compensação clássico; (II) possibilidade de acordo individual no regime de Banco de 

Horas; (III) a utilização indiscriminada (habitual) da compensação clássica e do 

Banco de Horas passa a ser permitida. 

Apesar das expressões negativas do sindicalismo brasileiro contra o Banco 

de Horas serem diagnosticadas, de acordo com Dal Rosso (2017), Antunes (2018) 

destaca o apoio que tal medida de flexibilização teve por parte de sindicatos 

vinculados à Central Única dos Trabalhadores, mais notadamente o sindicalismo 

metalúrgico do ABC, nos idos do fim da década de 1990. 

O debate sobre o instrumento, que se encaixa dentro da categoria de 

flexibilização de tempo e jornada, passa pelo aumento significativo do poder das 

empresas ajustarem o tempo de trabalho de acordo com as suas necessidades. 
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No Brasil, recentemente os contratos de trabalho passaram a incorporar o 
instrumento do banco de horas, que possibilita um grau de adaptação 
extraordinário às necessidades das empresas. Vê-se com os casos 
mencionados a capacidade de adequação que a flexibilidade de tempo e de 
horários coloca à disposição das empresas com impactos mínimos em seus 
gastos e obtendo vantagens significativas para seu desempenho. Para os 
trabalhadores, uma análise detalhada do significado dessas mudanças de 
tempos e de horários conduz à conclusão de uma exploração maior (DAL 
ROSSO, 2017, p. 68). 

 

Se antes da reforma, o Banco de Horas já era realidade, tanto nas relações, 

como na legislação, a partir dela o instrumento ganha uma maleabilidade e 

amplitude muito maior, como visto. 

Outra flexibilização aconteceu com relação à jornada de trabalho 12x36. Essa 

jornada é uma exceção ao limite de 8 horas diárias, prevista no ordenamento jurídico 

desde a edição da Súmula 444 do TST. A referida súmula veio consolidar o 

entendimento que já era aplicado pelos tribunais do trabalho no Brasil nos anos 

anteriores. De acordo com o referido verbete, essa modalidade excepcional de 

jornada, poderia ser adotada, através de previsão em lei ou acordos coletivos. 

Conforme Delgado (2017), a necessidade de previsão em lei tinha como objetivo 

alcançar as empresas públicas. 

A reforma trabalhista, em mais uma expressão na direção da diminuição da 

atividade sindical, previu que a referida jornada pode ser combinada mediante 

acordo individual escrito. Além disso, dispôs que a remuneração pactuada nessa 

modalidade abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e 

pelo descanso em feriados e que serão considerados compensados os feriados e as 

prorrogações de trabalho noturno. Isso significa dizer que a regra do pagamento em 

dobro do trabalho em feriado e domingo e do pagamento de adicional noturno foi 

excepcionada na modalidade de jornada 12x36. 

Se algumas regras foram flexibilizadas, outras foram retiradas. 

Também chamadas de horas itinerantes ou horas in itinere pelos autores do 

campo jurídico, trata-se do tempo de deslocamento do trabalhador para o local de 

trabalho. Esse tempo deveria ser remunerado, de acordo com a Lei n. 10.243/2001, 

na hipótese do empregador fornecer a condução para local de difícil acesso ou não 

servido por transporte público. 

A reforma veio retirar totalmente essa possibilidade de remuneração do tempo 

de deslocamento, revogando a previsão anteriormente existente na Consolidação 

das Leis do Trabalho. 
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Com relação aos intervalos intrajornada, também sofreram alterações 

significativas. Anteriormente ao advento da lei aqui tratada, se a jornada diária fosse 

superior às 6 (seis) horas, deveria ser respeitado intervalo intrajornada mínimo de 

uma hora. Em caso de descumprimento, mesmo que parcial dessa regra, deveria ser 

paga uma hora extra (com adicional de 50%). Através do artigo 611-A, III, passou a 

ser permitida na lei a negociação coletiva para restringir os intervalos intrajornada a 

30 minutos diários, no caso de jornada superior às 6 (seis) horas. 

Outra mudança foi com relação ao descumprimento parcial do intervalo 

mínimo. Ao contrário da determinação do pagamento de uma hora extra, 

anteriormente previsto, passou a ser exigido o pagamento referente ao período 

suprimido. 

A flexibilização de inúmeras regras jurídicas concernentes à jornada de 
trabalho e aos intervalos trabalhistas estimula o elevado crescimento da 
duração do trabalho, com inevitável prejuízo às diversas dimensões da vida 
da pessoa humana. (DELGADO, 2017, p. 43)   

  
Em outro aspecto, a exigência de aumento da jornada diária por parte do 

empregador deveria ser comunicada, em até 10 dias, à autoridade competente. A 

reforma retirou essa necessidade do art. 61 da CLT. 

Por fim, a antes obrigatória a concessão de dois intervalos de 30 minutos para 

amamentação pela trabalhadora até os 6 (seis) primeiros meses de vida do filho, 

também foi flexibilizada, passando a ser válida a negociação entre as partes sobre 

como se darão esses intervalos, através da introdução do parágrafo segundo no 

artigo 396.  

 

2.4 Alterações em direito processual do trabalho e acesso à justiça 

 

Os defensores da reforma trabalhista objetivavam reduzir o número de ações 

judiciais trabalhistas no país, conforme se verifica claramente no parecer do relator 

da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Senador Ricardo 

Ferraço (PSDB - ES), no qual foi indicado que as alterações legislativas propostas 

gerariam a redução do contingente de novos processos na Justiça do Trabalho15.  

                                                           
15

 Para melhor fluidez da escrita, chamaremos o acionamento da Justiça do Trabalho de 

judicialização. 
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Ainda no parecer acima referido, é possível verificar a preocupação com que 

foi tratada a atuação da justiça do trabalho na prestação jurisdicional. Segundo o 

relator, haveria um "populismo judicial" no órgão judiciário especializado, o qual seria 

caracterizado pela "infame invasão das competências do Congresso Nacional; pela 

insegurança jurídica que inibe a criação de empregos; e por decisões impensadas 

que em seu conjunto acabam por prejudicar o trabalhador". 

Várias foram, então, as alterações legislativas que tiveram como 

intencionalidade confessa a redução da judicialização. Nesse sentido, destacam-se 

no diploma legal, visto em Brasil (2017), as seguintes alterações: previsão de nova 

espécie de rescisão do contrato de trabalho através de acordo entre empregador e 

empregado (art. 484-A); possibilidade de cláusula compromissória de arbitragem, no 

caso de contratos de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite 

máximo do valor dos benefícios do regime geral da previdência  (art. 507-A); criação 

do termo de quitação anual das obrigações trabalhistas (art. 507-B); prevalência do 

negociado (acordo coletivo) sobre o legislado (art. 611-A); pagamento de honorários 

periciais pela parte sucumbente (vencida) no processo judicial, mesmo se for 

beneficiária da Justiça gratuita (art. 790-B); pagamento de honorários advocatícios à 

parte vencida, mesmo se beneficiário da Justiça gratuita, quando tenha obtido no 

mesmo ou em outro processo créditos capazes de suportar a despesa (art. 791-A, 

§3º); previsão de extenso rol de situações que configurarão litigância de má-fé (art. 

793-B); pagamento de custas pelo reclamante (empregado) na hipótese de ausência 

injustificada à audiência, mesmo se beneficiário da Justiça gratuita. 

Cumpre ressaltar que a maioria das alterações acima significaram mudanças 

de paradigmas no processo judicial trabalhista, pois, antes da reforma, não existia 

na lei hipótese do trabalhador beneficiário da Justiça gratuita ser condenado ao 

pagamento de honorários de sucumbência, honorários periciais e custas 

processuais. Na tentativa de combater o suposto ―populismo judicial‖ da justiça do 

trabalho, como citado supra, foram introduzidos na Consolidação das Leis do 

Trabalho dispositivos que restringem a atuação interpretativa do magistrado, 

conforme Leite (2019 processo).  

 

Os parágrafos 2º e 3º do art. 8º da CLT passaram a prever: 

§ 2
o
 Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal 

Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão 
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restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não 
estejam previstas em lei.                  
§ 3

o
  No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a 

Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 
da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua 

atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 
coletiva.   

 

Delgado (2017) advoga que os dispositivos supra não podem ser 

interpretados pelo judiciário de forma a limitar o exercício pelos juízes das técnicas 

de hermenêutica, no caso do §2º, tampouco possibilitar a autonomia coletiva que 

desrespeite normas da Constituição (§3º). 

Outrossim, no âmbito do direito processual como um todo, e o do trabalho não 

é diferente, existem princípios que norteiam e introduzem o ordenamento jurídico, 

conforme Leite (2019b), possuindo a função de dar coerência ao sistema jurídico. 

Dentre eles, existe o princípio do acesso à justiça, que além de princípio, é 

direito humano, previsto no art. 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948 e direito fundamental, previsto no art. 5º, inciso XXXV, Constituição da 

República de 1988. 

Antes da reforma trabalhista, em decorrência dos princípios jurídicos 

norteadores, não só do direito do trabalho, mas do direito em geral, o direito à 

Justiça gratuita à parte que comprovasse insuficiência de recursos, previsto no art. 

5º, LXXV, da Constituição, era devidamente garantido, no processo do trabalho. 

Nesse sentido, não havia possibilidade legal de condenação do trabalhador, 

beneficiário da Justiça, ao pagamento de despesas processuais, dentre elas custas 

judiciais, honorários periciais e honorários advocatícios de sucumbência. 

Essa garantia foi objeto de enfrentamento através da nova redação dada ao 

art. 790, §3º da CLT, que mudou o parâmetro para concessão da Justiça gratuita por 

ofício, que antes era salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal e passou a 

ser salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.   

Além disso, o art. 790-B, caput, passou a prever que os honorários periciais 

devem ser pagos pelo beneficiário da Justiça gratuita, se perder a discussão que foi 

objeto da perícia, médica ou de insalubridade/periculosidade, por exemplo. O §4º do 

mesmo artigo determinou que somente no caso do trabalhador não ter ―obtido em 

juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro 

processo, a União responderá pelo encargo‖.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art104
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art104
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art104
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art104
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É dizer, inclusive os valores decorrentes dos direitos que o trabalhador 

conquistou na mesma ação ou em qualquer outra, podem ser utilizados para pagar 

os honorários periciais, se ele foi perdedor da perícia. 

Essa mesma previsão foi dada aos honorários sucumbenciais. Esses são os 

honorários que são devidos pela parte que foi vencida, ao advogado da parte que 

venceu, uma parte da ação (parcial) ou a totalidade dela (total). 

De acordo com o art. 791, §4º, o beneficiário da Justiça gratuita só não 

pagará os honorários do advogado da parte contrária (parcial ou total) se não tiver 

―obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda 

que em outro processo‖. Mas, diferentemente dos honorários periciais, de acordo 

com o mesmo dispositivo, sobre os honorários do advogado, o valor poderá ser 

executado até dois anos após o trânsito em julgado da ação, se em algum momento 

nesse interregno o exequente demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou o benefício da Justiça gratuita. 

Por fim, foi introduzida a penalidade de pagamento das custas processuais 

para o trabalhador, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, que não comparecer 

à audiência, sem motivo legalmente justificável. Trata-se de riscos a serem 

suportados pelo trabalhador e que não existiam. 

Os arts. 793-A; B e C, introduzidos pela reforma, praticamente repetem, as 

regras do Processo Civil, dispostas no Código de Processo Civil de 2015, sobre 

dano processual. Nesse sentido, dispõe a possibilidade de condenação à parte 

litigante de má-fé 793-A; estabelece o que é considerado litigência de má-fé (793-B) 

e os parâmetros que serão observados para a condenação de quem praticá-la (793-

C). Contudo, o art. 793-D trouxe previsão inédita, com relação ao processo civil, de 

condenação de testemunha que ―intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou 

omitir fatos essenciais ao julgamento da causa.‖.   

Delgado (2017, p. 333) classifica como ―inusitado rigor‖ o tratamento conferido 

pela reforma ao processo do trabalho através da inovação acima. Além das 

principais alterações acima, sobre os institutos da interpretação jurídica, Justiça 

gratuita, sucumbência, honorários periciais, sucumbenciais, dano patrimonial e 

litigância de má-fé, foram implementadas através da lei aqui discutida, outras 

mudanças pontuais em matéria de direito processual do trabalho. 

Operaram-se regras mais rígidas e desfavoráveis aos trabalhadores com 

relação à prescrição (art. 11, §2º e 3º); prescrição intercorrente (art. 11-A); acordo 
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extrajudicial (art. 652, f)); exceção de incompetência (art. 800); requisitos da petição 

inicial (art. 840); apresentação de defesa e prazo de desistência (art. 841, §3º e art. 

847, parágrafo único); preposto (art. 843, §3º); revelia (art. 844, §§ 4º e 5º); Incidente 

de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 855-A, caput, § 1º, incisos I, II e 

III); processo de execução (artigos diversos); recurso de revista (artigos diversos); 

Depósito Recursal (artigos diversos). 

Também foram perpetradas regras que não alteraram de forma significativa, 

pois trouxeram ditames que já se encontravam previstos no Código de Processo 

Civil de 2015, tais como sobre os Prazos judiciais (art. 775, §§1º, 2º e 3º) e ônus da 

prova (art. 818). Excetuadas estas, todo o conjunto de alterações que atingem o 

direito processual do trabalho e a justiça do trabalho anunciam impactos 

significativos nesses campos, os quais, pesam muito mais sobre os trabalhadores, 

como visto. 

Acessar a Justiça do Trabalho significa, para o trabalhador, a chance de 

reparação por descumprimentos legais por parte dos patrões, os quais são 

corriqueiros. Essa é a conclusão à qual chegou Teixeira et. al. (2017) ao analisar 

dados empíricos relativos às ações judiciais trabalhistas no Brasil. Foi constatado 

que a maioria dos assuntos tratados se referem a direitos básicos. Ou seja, 

descumprimentos de regras claras que estão sendo levantados, ao contrário de uma 

maioria de narrativas mirabolantes, como tentam fazer crer os defensores da 

reforma trabalhista. 

Aliado a isso, os dados revelam que a Justiça do Trabalho é o ramo do 

judiciário brasileiro que mais faz acordos no país. É dizer, a justiça que mais resolve 

processos sem que uma parte tenha vencido a outra, mas através da composição 

entre elas. Trata-se de mais um dado que vai de total encontro à narrativa de 

demonização do processo e da Justiça do Trabalho, em nome de alterações 

substantivas, como as vistas acima. 

 

Em suma, todas essas restrições ao acesso à justiça por parte dos 
trabalhadores, individualmente ou coletivamente considerados, além de por 
parte dos próprios sindicatos, somadas à indissimulável descaracterização 
do processo do trabalho e da Justiça do Trabalho como instrumentos de 
efetivação da ordem jurídica trabalhista, aprofundam os retrocessos 
brandidos pela nova lei nos planos do Direito Individual do Trabalho e do 
Direito Coletivo do Trabalho (DELGADO, 2017, p. 293). 
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Ao estabelecer maiores riscos e ônus para que o trabalhador acesse a 

Justiça, com a relativização de instrumentos como o benefício da Justiça gratuita, a 

reforma atribui tais obstáculos a todos os trabalhadores que tiverem seus direitos 

legais desrespeitados, num contexto onde, como visto, a maioria das ações versa 

sobre direitos básicos, ou seja, não se referem, por consequência lógica, a pedidos 

que demandem o alegado ―populismo judicial‖. 

Quando não há a busca por reparação do direito desrespeitado, a ilegalidade 

se perpetua, novamente, sobre quem vende sua força de trabalho. 

 

2.5. Alterações que recaem sobre a atividade sindical 

 

A ofensiva para diminuição do poder de atuação dos sindicatos é uma prática 

intrínseca do neoliberalismo (HARVEY, 2008; DAL ROSSO,2017). Não era de se 

esperar que iriam escapar dos tentáculos do maior conjunto de alterações no direito 

trabalhista brasileiro. Foram várias as frentes implementadas pela reforma, que 

tiveram como objeto a dinâmica da atividade sindical. 

Uma delas foi a previsão da possibilidade de negociações individuais acerca 

de vários direitos, conforme visto no decorrer deste capítulo, o que retira a 

necessidade de participação do sindicato sobre tais discussões. A negociação 

individual sobre Banco de Horas, jornada 12x36, a desnecessidade de assistência 

sindical nas rescisões, dentre outras, são exemplos disso. Além disso, a fonte de 

custeio dos sindicatos, como um todo, fora atingida. Antes compulsória, a 

contribuição sindical deveria ser obrigatoriamente descontada na folha de 

pagamento, pelos empregadores, de acordo com a antiga redação do art. 582 da 

CLT. A nova redação, trazida pela reforma, estabelece a necessidade de 

autorização prévia e expressa de cada trabalhador para que seja realizado o 

desconto da contribuição sindical. 

Outrossim, foram introduzidas diretrizes sobre a representação dos 

trabalhadores no local de trabalho. Conforme Teixeira et. al. (2017), já existia desde 

a Constituição de 1988 a possibilidade de eleição de representante dos 

trabalhadores, no local de trabalho, nas empresas com mais de duzentos 

empregados. Entretanto, essa representação não era muito difundida até então, pela 

falta de regulamentação. A lei 13467 de 2017 instituiu a figura da Comissão de 
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Representação dos Empregados, nas empresas com mais de 200 empregados, 

através do artigo 510-A. 

O artigo 510-B expôs rol de atribuições da comissão, destacando dentre eles: 

prevenir conflitos (inciso III) e buscar soluções para os conflitos, visando a aplicação 

das normas legais e contratuais (inciso IV); Foi proibida, expressamente, qualquer 

articulação do sindicato com a comissão, através do artigo 510-C, §1º, que veda 

―interferência da empresa e do sindicato da categoria.”. 

Teixeira et. al. (2017) estabelecem pontos críticos sobre a comissão de 

representação, dentre eles o impedimento de relação com o sindicato; a ausência de 

estabilidade para os representantes, o que é garantido no caso de dirigente sindical 

e a possibilidade de participação da comissão na negociação coletiva, o que pode 

gerar conflitos com a atividade sindical. 

A maioria das alterações legislativas trazidas, aqui elencadas, tivera como 

eixo central a flexibilização, marca das relações sociais de produção das últimas 

décadas, conforme direção do capital. A flexibilização operou-se, como visto, em 

vários aspectos, como formas de contratação e dispensa, jornada de trabalho e 

atividade sindical. No que tange à Justiça do Trabalho e processo judicial do 

trabalho, as mudanças foram em sentido contrário do que podemos chamar de 

flexibilização, que implicam mais rigidez e imposição de riscos ao trabalhador, com a 

inclusão de exigências e penalidades não previstas anteriormente. Esse conjunto de 

alterações consuma a diminuição do direito do trabalho como mecanismo de 

proteção social. As consequências disso para as relações de trabalho serão 

examinadas no próximo capítulo. 

 

 

CAPÍTULO 3 - OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NO 
MERCADO DE TRABALHO 
 
 

3.1 Os impactos da reforma trabalhista no emprego formal  
 

 
A reforma trabalhista foi anunciada por seus defensores como uma medida 

imprescindível para gerar empregos formais. Antes da aprovação da lei, o Sociólogo 

José Pastore (2017), Presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho 

da Federação do Comércio de São Paulo, defendeu que a reforma geraria maior 
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produtividade às empresas e, consequentemente, mais emprego. Concluiu que ―Ou 

seja, por seus desdobramentos, boas reformas trabalhistas geram emprego, sim.‖.  

Em sua cartilha denominada Modernização Trabalhista, divulgada no sítio 

eletrônico da Febraban (Federação Brasileira de Bancos)16, o Ministério do Trabalho 

afirmou que a geração de empregos e o combate à informalidade seriam as 

consequências da mudança legislativa: 

 
A modernização trabalhista vem para garantir conquistas e abrir novas 
oportunidades. A nova legislação amplia direitos e não retira nenhum. Pelo 
contrário: tudo o que está assegurado em 34 incisos do artigo 7º da 
Constituição (como FGTS, 13º salário, férias etc.) continua do mesmo jeito, 
sem mudanças. 
 
Novas alternativas de emprego formais serão criadas. Além disso, serão 
aumentados os valores das multas em quase oito vezes para quem não 
registrar seus trabalhadores. Isso combaterá a informalidade.  

 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em noticia17 

que comemorou a defesa da reforma pelas principais confederações patronais do 

Brasil, afirmou que a reforma viria ―modernizar a legislação trabalhista e retomar a 

geração de empregos.‖ 

No âmbito do congresso nacional, o relatório do deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN) defendeu o argumento de que a legislação trabalhista seria antiga, 

defasada, ao ponto de ser um obstáculo para a geração de empregos, com tantas 

regras e obrigações.  

 

Essa modernização trabalhista deve então assumir o compromisso não 
apenas de manter os direitos dos trabalhadores que possuam um emprego 
formal, mas também de proporcionar o ingresso daqueles que hoje não 
possuem direito algum. Esse desequilíbrio deve ser combatido, pois, 
escudada no mantra da proteção do emprego, o que vemos, na maioria das 
vezes, é a legislação trabalhista como geradora de injustiças, estimulando o 
desemprego e a informalidade. Temos, assim, plena convicção de que 
essa reforma contribuirá para gerar mais empregos formais e para 
movimentar a economia, sem comprometer os direitos tão duramente 
alcançados pela classe trabalhadora. (BRASIL, Comissão Especial

18
 

Destinada a Proferir Parecer ao Projeto de Lei 6.787 de 2016, p. 20) 

 

                                                           
16

 https://portal.febraban.org.br/pagina/3206/52/pt-br/modernizacao-trabalhista 
17

 https://www.fiesp.com.br/siniem/noticias/confederacoes-patronais-favoraveis-a-reforma-trabalhista/ 
18

 A comissão especial destinada a elaborar o parecer do projeto de lei da reforma trabalhista na 
câmara dos deputados foi composta pelos seguintes membros: Daniel Almeida, do PMDB/GO 
(presidente); Goulart, do PSD/SP (1º vice-presidente); Gorete Pereira, do PR/CE (2º vice-presidente); 
Eli Corrêa Filho, do DEM/SP e Rogério Marinho, do PSDB/RN. Tais parlamentares e seus respectivos 
partidos compuseram a base de apoio ao governo Temer no congresso. 
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Entretanto, os dados estatísticos dos anos 2018, 2019 e 2020 não 

demonstram o cumprimento desse objetivo. Com relação aos empregos formais, ou 

seja, com carteira assinada, não se verificou um aumento após a reforma trabalhista. 

 

Tabela 1 – População de 14 anos ou mais de idade ocupada como empregado no setor privado 
(exclusive trabalhador doméstico) 
 

 

 

Os dados revelam que no primeiro ano de vigência da reforma trabalhista, a 

média de empregos com carteira assinada (formais) caiu de 33.248, em 2017, para 

32.863 em 2018. Em 2019, houve um ligeiro aumento, para 33.219, sem, contudo, 

ultrapassar os próprios níveis de 2017 e sequer se aproximar da maior média da 

série histórica, verificada em 2014. Em 2020, a média volta a cair, alcançando o 

menor número da série histórica: 30.625. Com relação aos trabalhos sem carteira 

assinada, a média anual aumentou desde o início de vigência da reforma até 2019, 

voltando a cair em 2020. 
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Tabela 2 – População de 14 anos ou mais de idade ocupada como empregado no setor privado 
(inclusive trabalhador doméstico) 

 

 

Ao se analisar a proporção da totalidade dos empregos no setor privado, a 

porcentagem de relações com carteira assinada diminuiu logo após a reforma. De 

75,7 2017, para 74,7 em 2018 e 74,2 em 2019. Em 2020, houve um aumento da 

proporção. Contudo, deve ser levada em conta a situação da pandemia, que afetou 

de sobremaneira os trabalhadores informais, abarcando os do setor privado sem 

carteira assinada (IBGE, 2020). 

Ao se passar para a análise dos dados dos empregados domésticos, 

considerados separadamente pelo IBGE, verifica-se que diminuiu a proporção do 

emprego com carteira assinada, desde a reforma trabalhista. 

 

Tabela 3 – População de 14 anos ou mais de idade ocupada como empregado doméstico 
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Portanto, ao contrário do prometido pelas classes dominantes, através das 

principais confederações patronais brasileiras - de setores como da indústria, 

comércio, bancário, transportes, saúde e agricultura e pecuária - e seus 

representantes políticos, a reforma trabalhista não foi uma condição geradora de 

mais empregos formais, desde que foi implementada. Em sentido contrário, no setor 

privado, que representa mais de 70% desde o início da série histórica da PNADc, a 

proporção de empregos com carteira assinada caiu e a dos sem carteira assinada 

subiu. O mesmo se verifica com relação aos empregados domésticos, setor que 

significou 10% da ocupação em 2019 e 8,8% em 2020. No setor público, os 

empregos com carteira assinada passaram de 10,5% em 2017, para 10,8 em 2019, 

caindo novamente para 10,0 em 2020. Já os sem carteira passaram de 20,2% em 

2017 para 20,9% em 2019, caindo para 19,6% em 2020.  

 

3.2 Efeitos da reforma trabalhista na informalidade  
 

A taxa de desocupação apresentou uma pequena queda, logo após a reforma 

trabalhista. Em 2017, a taxa de desocupação era de 12,7%; em 2018 12,3% e em 

2019 11,9%. Ainda que a desocupação tenha apresentado leve queda nesses anos, 

a proporção do emprego com carteira diminuiu, como visto no tópico acima. Tais 

dados indicam que vem crescendo a taxa dos trabalhadores vem que se ocupam 

com trabalhos informais, sem registro e/ou por conta própria. 

Para o cálculo das estatísticas da informalidade no mercado de trabalho 

brasileiro, o IBGE utiliza o proxy da informalidade19. Nele estão compreendidas as 

seguintes categorias de pessoas ocupadas: empregado no setor privado sem 

carteira de trabalho assinada; empregado doméstico sem carteira de trabalho 

assinada; empregador sem registro no CNPJ; trabalhador por conta própria sem 

registro no CNPJ; trabalhador familiar auxiliar. Trata-se de categorias nas quais os 

trabalhadores não possuem registro formal, seja em carteira de trabalho ou CNPJ e, 

portanto, descobertas de direitos. 

 

 

                                                           
19

 Considerando as adaptações devidas ao caso brasileiro, definiu-se como proxy das ocupações 
informais as seguintes categorias: empregados e trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho 
assinada; trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem, ambos, para a 
previdência social. (IBGE, 2020, p. 21) 
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Gráfico 1 – Proxy da Informalidade 

 

 

Após a reforma trabalhista de 2017, a taxa de informalidade alcançou o maior 

nível da série histórica em 2019: 41,3%, recuando posteriormente de maneira 

significativa em 2020. Contudo, não se pode descartar a realidade excepcional 

vivida no ano de 2020 em razão da pandemia do coronavírus e seus efeitos. Nesse 

contexto, os trabalhos informais foram atingidos fortemente, conforme admite o 

IBGE.   

Ao se comparar as proporções de ocupação formal e informal, ano a ano, os 

dados também revelam o crescimento da proporção da informalidade após a 

reforma trabalhista. Isso indica que os trabalhadores brasileiros estão se ocupando 

cada vez mais com o trabalho informal sem direitos. 

 

Tabela 4 – Valores absolutos e proporção da população de 14 anos ou mais de idade ocupada, 
segundo os tipos de ocupação – Brasil – 2012-2019 

 
 

Segundo Antunes (2018), a informalidade tem várias razões ou modo de ser. 

Pode ser tradicional, assalariada sem registro, informal por conta própria. Sem 
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prejuízo das suas diversas faces, a informalização do trabalho é uma tendência do 

capitalismo dos dias atuais e guarda relação com a implementação da flexibilidade 

na organização e controle do trabalho, elemento central da reforma trabalhista, como 

visto no capítulo anterior. A informalidade como consequência da flexibilidade 

também é diagnosticada por Krein. et. al. (2017). Essa realidade diz respeito a 

condições de precariedade do trabalho, uma vez que são ―formas de trabalho 

desprovidas de direitos, as quais, portanto, apresentam clara similitude com a 

precarização‖ (Antunes, 2018, s. n.). 

A comparação dos rendimentos do trabalho informal e formal também indica o 

prejuízo de estar na informalidade para a classe trabalhadora. Segundo o IBGE, em 

2019 o empregado do setor privado com carteira recebeu em média R$ 2.253 por 

mês, enquanto o sem carteira R$ 1.511,00 e o trabalhador por conta própria R$ 

1.660,00. Isso quer dizer que, ao ser lançado à informalidade, o trabalhador vivencia 

uma realidade sem direitos, de menor remuneração e, em última instância de 

menores condições de vida. O DIEESE (2021)20 o salário mínimo necessário para se 

manter uma família em dezembro de 2019 seria de R$ 4.342,57.  

Embora a informalidade seja um traço sempre presente no mercado de 

trabalho brasileiro, Krein et. al. (2017) identifica que no período de 2004 a 2014, 

essa condição teve sua proporção reduzida. Depois desse interregno, a 

informalidade volta a subir. Nesse sentido, verifica-se que mesmo antes da reforma 

trabalhista a informalidade já crescia. O que a reforma fez foi retirar da lei obstáculos 

normativos e tornar o caminho mais livre para as relações de trabalho informais. 

Desse modo, ao invés do prometido pela burguesia brasileira, a reforma trabalhista 

não contribuiu para a diminuição da informalidade, mas o inverso disso: possibilitou 

o crescimento da precarização do trabalho inerente a essa espécie. 

 

3.3 Consequências da reforma trabalhista na quantidade de novos contratos 
intermitentes e na subocupação 
 

Conforme trabalhado no capítulo anterior, o contrato de trabalho intermitente 

foi previsto na legislação brasileira, pela primeira vez, a partir do advento da reforma 

trabalhista. Essa modalidade de contrato de trabalho flexível, que articula momentos 

de continuidade e descontinuidade, cresce, a partir de então. De acordo com o IBGE 

                                                           
20

 https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html 
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(2020), em 2018 os contratos de trabalho intermitente representavam 0,5% das 

novas admissões. Já em 2019, o percentual passou para 1,0%. 

 

Tabela 5 – Admissões com carteira assinada, total e por contrato intermitente, com as 
respectivas variações entre os anos, e proporção de admissões com carteira assinada, 
segundo as Grandes Regiões – 2018,2019 

 

 

Conforme se verifica, em 2019, a proporção do contrato de trabalho 

intermitente é pequena, de 1% com relação às admissões realizadas no Brasil. 

Contudo, o IBGE (2020, p. 45) também analisa os dados sobre outro prisma 

importante: o do saldo de movimentações. O saldo de movimentações é ―o saldo de 

empregos resultante das admissões, subtraídos os desligamentos, entre 1º de 

janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano‖. Esse foco revela a crescente 

utilização do contrato de trabalho intermitente, indicando a importância de se 

analisar essa tendência.  
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Tabela 6 - Saldo de empregos com carteira assinada, total e por contrato intermitente, com as 
respectivas variações entre os anos, e proporção do saldo de empregos com carteira 
assinada, segundo as Grandes Regiões – 2018-2019 

 

 

Os dados revelam que a proporção do contrato intermitente no saldo de 

movimentações passou de 9,4% em 2018 para 13,3% em 2019, indicando uma 

importância dessa nova modalidade a partir da reforma trabalhista. Um fator 

importante a respeito dessa modalidade de contrato da reforma trabalhista brasileira 

é que ela é muito mais ampla do que modelos similares de outros países. Isso 

porque, ao contrário de outros exemplos internacionais, como o italiano, o contrato 

intermitente da reforma trabalhista brasileira é irrestrito. Não há ramo de atividade 

econômica específico para a sua utilização. No Brasil, ele pode ser utilizado em 

qualquer ramo, conforme alerta Nogueira (2017). Essa amplitude foi confirmada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho no Brasil, conforme decisão recente já citada em 

capítulo anterior21. Trata-se de um incentivo para que essa prática de contratação 

seja adotada por empregadores no Brasil, em razão da retirada de direitos que ela 

consuma. O empresário, ao se deparar com as contratações intermitentes dos seus 

concorrentes, ficará ainda mais instigado a implementá-las, conforme Delgado 

(2017). 

Um problema central do trabalho intermitente diz respeito aos momentos nos 

quais o trabalhador não é chamado para trabalhar. Em outras palavras, trata-se da 

insuficiência das horas trabalhadas. Nogueira (2017) identificou ser esse um 

                                                           
21 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-

regime-intermitente Acesso em 16/09/2020 

https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-regime-intermitente
https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/tst-autoriza-magazine-luiza-contratar-regime-intermitente
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problema que já era vivido na Itália, que definiu em lei esse tipo de contrato de 

trabalho em 2015. Em 2017, os trabalhadores intermitentes italianos trabalharam, 

em média, 10 dias por mês. O IBGE (2020, p. 44) utiliza também como parâmetro o 

zero hour contract da Inglaterra, identificando esse problema: ―O empregado pode, 

inclusive, ficar meses totalmente sem trabalhar e sem remuneração.‖ Sobre a 

realidade inglesa, adverte Ricardo Antunes no prefácio do livro de Dal Rosso (p. 1): 

Da Inglaterra para o mundo se esparrama o ―contrato de zero hora‖, segundo o qual 

o labor se torna intermitente e sem nenhum direito. Quando trabalha, recebe; 

quando não, fenece.                                

De acordo com os dados do sistema Rais/Caged, o trabalho intermitente se 

destaca pela contratação de uma faixa de horas mínimas por mês. Os números 

indicam que a maioria dos contratos tratam de jornadas abaixo das 12 (doze) horas 

mensais. É o que se verifica da tabela abaixo: 

Tabela 7 – Faixa Hora Contratada Trabalho Intermitente – 2018-2019 

RAIS Vínculo Id  

  Ano 

Faixa Hora Contrat 2019 
2018 Total 

Até 12 horas 71.097 61.182 132.279 

13 a 15 horas 65 3 68 

16 a 20 horas 536 16 552 

21 a 30 horas 1.495 46 1.541 

31 a 40 horas 5.883 50 5.933 

41 a 44 horas 32.266 408 32.674 

{ñ class} 45.414 0 45.414 

Total 156.756 61.705 218.461 

Consulta executada em 15-06-2021 às 19:55h 

Fonte: Ministério da economia. Base Rais/CAGED 

 

Os dados da tabela acima permitem relacionar o trabalho intermitente com a 

pouca ou insuficiente quantidade de horas trabalhadas. Essa questão vem 

ganhando destaque nas pesquisas PNAD do IBGE. Isso porque, desde 2017 até 

2019 aumentou a proporção subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. 

Em 2016, estes subocupados representavam 5,5% dos ocupados. Em 2019, 7,6%, 

conforme tabela abaixo.   
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Tabela 8 - População ocupada e subocupada por insuficiência de horas, com indicação da 
proporção entre subocupados e ocupados - Brasil – 2016-2019 
 

 

 

Segundo os dados do IBGE (2020), dentre os subocupados por insuficiência 

de horas destacam-se os recortes de raça e de gênero. Em 2019, 53,5% da 

população subocupada era composta por mulheres. As pessoas pretas ou pardas 

representavam 66,4 %. Articulam-se a esses dados os que revelam que as mulheres 

e pretos ou pardos também são os que recebem menores rendimentos-hora. 

Portanto, em última instância, não conseguem trabalhar o quanto precisam e 

recebem menos pelas horas que trabalham, resultando nos menores rendimentos 

habituais. Em outras palavras, essas populações têm menores condições 

econômicas de produção e reprodução da vida.   

 

3.4 Os resultados da reforma trabalhista na quantidade de novas ações 
judiciais trabalhistas  

 

As mudanças nos números da Justiça do Trabalho após as alterações 

legislativas da reforma trabalhista são verificáveis através de dados estatísticos, 

especificamente no que tange ao ajuizamento de ações trabalhistas no Brasil. 

Os dados foram colhidos através dos relatórios da Coordenadoria de 

Estatística e Pesquisa do TST. Em 2018, primeiro ano de vigência da reforma, 

houve uma queda de 34,0% no quantitativo de novas demandas recebidas, com 

relação ao ano de 2017. Em 2019, houve um ligeiro aumento, com relação ao ano 

anterior, de 4,1%. Em 2020, verificou-se uma nova redução significativa, de 20,0%. 

O gráfico abaixo trás o quantitativo mensal de novas ações recebidas pela justiça do 

trabalho brasileira: 
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Gráfico 2 - Processos recebidos mensalmente no 1º Grau, 2019-2020 

 
Fonte: Coordenadoria de estatística do Tribunal Superior do trabalho 

 

O ano de 2017 transcorreu na sua quase totalidade sem que a reforma 

trabalhista estivesse em vigor. Ela só veio à tona em novembro. Naquele ano, a 

quantidade de ações trabalhistas ajuizadas em todo o Brasil foi de 2.648.145. Já no 

último ano de 2020, foram ajuizadas 1.473.506 novas ações. Uma redução de 

44,36%. Portanto, trata-se de uma diminuição muito significativa. Com os riscos que 

tem que suportar para buscar os seus direitos na Justiça, o trabalhador se vê 

pressionado para não mover ação trabalhista. Como visto no capítulo anterior, até 

mesmo o mecanismo da justiça gratuita foi atacado pela reforma. O sujeito pobre 

será condenado a arcar com honorários periciais e advocatícios, se perder a ação. 

Ainda que essa condenação possa ser suspensa, até mesmo os valores que o 

empregado ganhar no processo ou em outro poderão ser utilizados para cumpri-la.  

Ao se analisar os dados de Minas Gerais, incluindo os de Montes Claros, na 

região norte do estado, também se verifica a redução do número de novas 

demandas. 

 

Tabela 9 - Processos recebidos pela Justiça do Trabalho no Estado de Minas 

Gerais 

2016 

272.433 

2017 

249.438 

2018 

158.085               

2019 

166.171                

2020 

135.675 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho. Elaboração própria. 

  

Tabela 10 - Processos recebidos pela Justiça do Trabalho em Montes Claros 

2016 

6.582 

2017 

6.166 

2018 

4.571               

2019 

4.709                

2020 

4.495 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho. Elaboração própria. 
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O conjunto de alterações feito pela reforma, trata-se, segundo SOUTO 

MAIOR (2018), de uma limitação do acesso dos trabalhadores à Justiça. Essa 

limitação se consumou, como se pode observar dos dados acima trabalhados.  

Através de pesquisa perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

aos autos de processos judiciais trabalhistas, em Minas Gerais, se constata o que as 

novas regras do marco legal de 2017 podem significar na prática das lides 

trabalhistas. Atualmente, o entendimento adotado pelas turmas do Tribunal mineiro, 

a respeito das novas regras da justiça gratuita, não é uníssono. Existem posições 

consolidadas no sentido de que é possível que o trabalhador pobre pague 

imediatamente os honorários de sucumbência ou periciais, se tiver recebido crédito 

suficiente no processo para isso, garantido por sentença. É o caso das 3ª; 4ª e 5ª 

turmas22. Outras turmas, como a 1ª; 2ª; 6ª; 7ª; 8ª; 9ª e 11ª23, têm entendimento 

majoritário no sentido de que a condenação deve ser suspensa, no caso do 

trabalhador pobre, e que somente poderá ser cobrado se até em dois anos após o 

processo o reclamante receber créditos que possam ser utilizados para o 

pagamento. Já a 10ª turma tem entendimento mais específico. Só pode ser cobrado 

o reclamante pobre que vier a receber valores superiores a 50 salários mínimos. 

Esses entendimentos plurais evidenciam a insegurança segurança jurídica 

gerada pela reforma que, em última instância, revelam o aumento demasiado dos 

riscos a serem suportados pelos reclamantes que provocarem o judiciário. 

Alguns casos recentes chamaram atenção durante a pesquisa. Nos autos do 

processo 0010823-16.2019.8.5.03.0027, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Betim-

MG, por exemplo, a flexibilização do instituto da justiça gratuita gerou a seguinte 

situação: o trabalhador reclamante em questão, beneficiário da justiça gratuita, teve 

deferido, ao final, o direito liquido no importe de R$ 2.263,10. O Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, pela sua 5ª turma, decidiu que, em razão de receber esse 

valor, o reclamante deveria pagar os honorários do advogado da reclamada, no 

importe R$ 250,83. É dizer, os desembargadores entenderam que, embora se 

tratasse de um trabalhador hipossuficiente economicamente, o ínfimo valor por ele 

                                                           
22

 Processos de nºs: 0010690-70.2020.5.03.0134; 0010166-78.2020.5.03.0003; 0010580-
03.2018.5.03.0147;  
23

 Processos de nºs: 0010740-83.2019.5.03.0182; 0011788-16.2018.5.03.0052; 0011135-
74.2019.5.03.0053; 0010332-19.2020.5.03.0001; 0010398-30.2019.5.03.0002; 0010089-
84.2020.5.03.0095; 0011802-75.2019.5.03.0048 
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recebido no processo significou que ele teria condições de arcar com os honorários, 

em razão de ter sido vencido em parte dos pedidos. Tal entendimento é justificado 

com base na aplicação do art. 791-A da CLT, dispositivo da reforma trabalhista. 

Em outro processo que envolve beneficiário da justiça gratuita, de nº 

0010130-08.2018.5.03.0132, o mesmo Tribunal considerou que o proveito 

econômico de R$ 4.000,00 auferido pelo reclamante ao final da ação seria suficiente 

para não isentar-lhe do pagamento de honorários periciais, no valor de R$ 750,00. 

Situação ainda mais extrema foi a do processo 1000098-22.2018.5.02.0077, 

que tramitou perante a Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo. Nessa ação o 

trabalhador pleiteou diversos direitos, dentre eles: horas extras; adicionais de 

insalubridade e periculosidade e reembolso de contribuição assistencial. Através da 

sentença, a 77ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu apenas o direito ao 

reembolso da contribuição assistencial, restando o reclamante vencido em todos os 

outros pedidos. Por ter sido derrotado no pedido que motivou a perícia judicial, o 

trabalhador foi condenado ao pagamento de honorários periciais, mesmo com a 

justiça gratuita. Ocorre que, o direito pleiteado pelo reclamante à inicial teve o valor 

indicado de R$ 171,36 e os honorários periciais foram fixados em R$ 500,00. O 

processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento, 

através de decisão da 8ª Turma, de relatoria do Ministro João Batista Brito Pereira. 

Trata-se de casos representativos de enormes distorções do benefício da 

justiça gratuita possibilitados pela reforma trabalhista. Embora os trabalhadores 

sejam pobres no sentido legal e a Constituição Federal prever que o “Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita” nesses casos, eles foram obrigados 

a pagar valores a títulos de honorários, porque perderam parte da ação. A 

justificativa nestes casos foi a mesma, no sentido de que os parcos valores 

recebidos pelos trabalhadores pobres nos processos seriam suficientes para que 

eles pudessem arcar com as despesas. Não se pode duvidar que os advogados 

destes trabalhadores também devem ser remunerados, por eles, contratantes, para 

trabalharem na ação. Esse conjunto de elementos permite a conclusão do aumento 

desproporcional dos riscos que um trabalhador tem que suportar para buscar os 

seus direitos, após o advento da reforma trabalhista. Em razão disso, os números de 

novas demandas caíram consideravelmente em todo o país, conforme dados 

expostos acima.    
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Cada vez menos conflitos trabalhistas são levados para a Justiça, 

permanecendo sem solução, em prejuízo dos trabalhadores. Ocorre que, o 

descumprimento das leis por parte dos empregadores, no Brasil, é uma situação 

recorrente. A maioria dos casos que são levados para a Justiça, inclusive, trata de 

direitos básicos, como os que são devidos pelo fim do contrato sem justa causa. 

TEIXEIRA, et al. (2017), constatou que, antes mesmo da alteração da lei aqui 

discutida, os assuntos mais recorrentes em ações trabalhistas realmente estavam 

relacionados aos direitos trabalhistas mais básicos. No ranking de 2017, os assuntos 

mais recorrentes em ações foram: aviso prévio (889.224); multa pelo atraso no 

pagamento das verbas rescisórias (884.116); multa sobre o FGTS decorrente da 

rescisão contratual sem justa causa (780.483); multa pelo não pagamento das 

verbas rescisórias incontroversas (770.363); férias (584.642) e décimo terceiro 

salários proporcionais (560.716), devidos em casos de rescisão contratual. 

De acordo com relatório do TST, dentre os assuntos mais recorrentes em 

processos trabalhistas brasileiros, no ano de 2018, os seis primeiros permaneceram 

os mesmos do ano anterior. Esses dados vão de encontro à narrativa que justificou 

a reforma e que dava conta de um grande contingente de aventuras judiciais 

infundadas. É obvio que, em todos os ramos do judiciário, existem demandas que 

não possuem suporte fático. Contudo, a superestimação desses casos na Justiça do 

Trabalho se revela mais um artifício retórico para justificar as medidas de restrição 

de acesso à Justiça que foram levadas a cabo.  

Por outro lado, a cultura de desrespeito às leis trabalhistas básicas por parte 

do empresariado brasileiro, torna a ação trabalhista e a atuação da Justiça meios 

necessários para que os trabalhadores possam reivindicar o que não foi pago. Ainda 

assim, 31,7% das demandas foram resolvidas em acordos24, nos quais o empregado 

abre mão de parte do que teria que receber. Segundo o Conselho Nacional de 

Justiça do Trabalho, é o ramo que mais efetiva conciliações no judiciário brasileiro. 

É preciso firmar que a leitura da importância do acesso à Justiça do Trabalho 

para os trabalhadores que aqui se faz é despida de qualquer visão idealista e 

ilusória, tendo em vista os limites postos pelo sistema capitalista. Uchimura (2015) 

destaca que nessa instância jurisdicional são reproduzidas as lógicas da exploração 

do trabalho, como a forma-valor. Em razão disso, os anseios dos trabalhadores ao 

                                                           
24

 CNJ, Justiça em Números, 2019. 
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buscarem a Justiça precisam ser adaptados aos limites postos pelas formas do 

capital. Isso significa que as contradições e problemas da sociabilidade capitalista, 

no âmbito das relações de produção, não serão plenamente resolvidos através da 

justiça. Ainda, segundo Souto Maior (2020, s. n.) ―A ordem jurídica funciona como 

uma cortina de fumaça, que poderá ter efeito prático, mas apenas na medida em 

que não comprometa o sistema‖. 

Contudo, fazer essa crítica não significa dizer que a Justiça do Trabalho não 

tem nenhuma importância para os trabalhadores. Segundo SOUTO MAIOR (2020), 

a Justiça do Trabalho sempre foi alvo de ofensiva do capital, por se tratar de um 

ramo do judiciário que trata como central a questão da relação social de trabalho e 

por ser a instância que busca efetivar o direito do trabalho material.  

 

O reconhecimento judicial das perdas experimentadas durante a relação de 
trabalho constitui expressão de cidadania. Quem depende do trabalho para 
sobreviver experimenta, ao longo da vida, a sensação de frustração que 
decorre das impossibilidades com as quais cotidianamente convive, de 
consumir, de se sentir seguro, de alterar a realidade ou de fazer valer sua 
vontade no ambiente de trabalho. Um processo trabalhista efetivo, ético, em 
que se reconhece e pratica a proteção que orienta e justifica a existência de 
normas trabalhistas, além de promover distribuição (ou reposição) de renda, 
confere dignidade a quem vive do trabalho (SOUTO MAIOR, p. 2784). 
 

   

Portanto, através do acesso à Justiça do Trabalho, os que vivem do trabalho 

podem tentar minimizar as suas perdas econômicas que foram causadas pelo 

descumprimento da regulamentação do trabalho pelo patrão. Sem esse acesso não 

existe essa possibilidade de mediação. Nesse sentido, a reforma trabalhista ao 

trazer dispositivos que limitam o acesso à Justiça, acaba por reduzir ainda mais as 

possibilidades já limitadas da Justiça do Trabalho. Em última instância, o 

descumprimento da lei que não é questionado na justiça, por falta de acesso, se 

consolida. O direito não se efetiva.                                                          

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A luta pela redução da jornada de trabalho e outras pautas que visam a 

melhoria das condições de trabalho mobilizou os trabalhadores no mundo inteiro, 

nos últimos séculos. Isso porque, antes de qualquer regulamentação, o impulso do 

capital, que busca sempre mais valor e acúmulo, acarretou na exigência de jornadas 

de trabalho absurdamente extensas, em ambientes de trabalho indignos, sem 
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condições de saúde e segurança. Os resultados dessas lutas foram elevados para o 

campo jurídico, do direito, como expressão da luta de classes. Nesse sentido, a 

regulamentação das jornadas passou a ser prevista nos ordenamentos jurídicos, 

como normas que deveriam ser cumpridas pelos patrões. Destaca-se a luta pelo 

limite de 8 (oito) horas de jornada diária de trabalho, travada em diversos países e 

que chegou à letra da lei.  

A questão da jornada de trabalho, no Brasil, é tratada num contexto social que 

guarda diferenças dos países industrializados. Em um país da periferia do sistema 

capitalista, a superexploração é um fenômeno estrutural, através do qual as jornadas 

são constantemente aumentadas e o trabalho intensificado, como mecanismos para 

a extração de uma mais valia que compense a mais valia que é perdida para o 

capitalismo central. Esses são elementos que compõem a importância da luta pela 

regulamentação das jornadas.  

As regulamentações do trabalho deram origem ao direito do trabalho, ramo 

específico do direito no qual são tratadas as questões trabalhistas. No Brasil, 

inicialmente, vivenciou-se um período de normas justrabalhistas esparsas, no final 

do século XIX e início do século XX. Posteriormente, houve uma consolidação do 

direito do trabalho, a partir da 3ª década do século XX, com a edição de um conjunto 

de normas que depois foram compiladas na Consolidação das Leis Trabalhistas, a 

CLT. Ganhou corpo um direito do trabalho forte, robusto, com normas sobre jornada 

de trabalho, férias, contratos, dentre outras. Foram décadas de vigência desse 

direito.    

A partir da hegemonia do neoliberalismo, a partir da década de 70, o direito 

do trabalho até então conhecido entrou em uma fase crítica. Isso porque, a 

desregulamentação foi a tática de um capital de acumulação flexível. A 

reestruturação produtiva global, através da qual se substituiu a orientação da rigidez 

para a da flexibilidade, foi elevada para o direito do trabalho, para atender os 

interesses do capital. Nesse sentido, passa-se a um período de diminuição das 

normas justrabalhistas, com a retirada e flexibilização de regulamentações 

existentes. Essa reestruturação produtiva e suas expressões jurídicas não foram 

implementadas pari-passo. No Brasil, podemos identificar a inauguração da fase 

contraditória do direito do trabalho a partir dos anos 1990, com a implementação do 

neoliberalismo por governos eleitos (ANTUNES, 2018; SOUTO MAIOR, 2015). 

Nessa década surge, como expressão de destaque dessa nova fase do direito do 
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trabalho, o mecanismo do banco de horas, através do qual se previu uma forma de 

flexibilização da jornada de trabalho. 

Contudo, o avanço do neoliberalismo sobre o direito do trabalho brasileiro não 

foi feito por um golpe só, tampouco de forma linear e contínua. No início dos anos 

2000 vivenciou-se alterações específicas na legislação trabalhista que não 

significaram a reconfiguração da espinha dorsal das normas justrabalhistas. Foi 

através da reforma trabalhista de 2017, implementada pelo governo Temer, que 

assumiu com o impeachment da Presidente Dilma, com a sustentação da burguesia, 

que se consumou o maior golpe ao direito do trabalho brasileiro. Tratou-se de um 

conjunto de alterações legislativas que foram caracterizadas como uma 

modernização trabalhista pelos seus defensores. A reforma trouxe a flexibilização 

para vários eixos do direito do trabalho brasileiro. Formas de contratação e rescisão, 

jornada de trabalho e normas de saúde e segurança foram flexibilizadas, com a 

promessa da geração de mais empregos formais e diminuição do desemprego. 

Transcorridos mais de 3 anos da promulgação da reforma trabalhista, 

comprova-se através dessa pesquisa o que muitos autores, sindicatos, centros de 

pesquisa e estudo já diziam: a reforma trabalhista foi justificada em uma falácia que 

não se cumpriu. Não se verificou aumento dos empregos formais, enquanto a 

informalidade ganhou mais impulso. Com menos obstáculos para serem 

viabilizadas, as contratações informais e formais precarizadas ganharam ainda mais 

expressão. O trabalho intermitente, flexível na sua essência, é cada vez mais 

utilizado e seus impactos atingem a sociedade brasileira. Cresce a subocupação por 

insuficiência de horas trabalhadas, retratando um contingente de trabalhadores que 

não conseguem trabalhar o suficiente para prover condições mínimas de 

subsistência.  

Além da precarização do trabalho, a reforma trabalhista gerou impactos no 

acesso à Justiça do Trabalho, reduzindo a quantidade de reinvindicações judiciais 

dos trabalhadores, em razão dos riscos a serem suportados nessa escolha. Isso 

significa, em última instância, na perpetuação de ilicitudes por parte dos 

empregadores e de prejuízos econômicos para os empregados. É dizer, o 

descumprimento de normas de direito do trabalho que não é questionado na justiça 

é consolidado sem nenhuma contrapartida mínima, que poderia ser alcançada 

através do acesso à Justiça e da apreciação do Poder Judiciário. As horas extras, 

férias, verbas rescisórias, por exemplo, devidas e não pagas, quando não 



70 

 

questionadas, geram um maior enriquecimento do empregador, em prejuízo dos 

trabalhadores. 

Portanto, a reforma trabalhista consuma-se como uma medida de ofensiva 

dos interesses do capital, no seu impulso de acumulação. Com a reforma, 

obstáculos jurídicos para o avanço da flexibilidade nas relações sociais de produção 

e suas formas de exploração foram retirados. Com isso, o saldo, até 2021 é de 

prejuízos sociais e econômicos e as consequências disso para a maioria da 

sociedade, os trabalhadores.  

Essa dissertação não tem como pretensão encerrar a discussão sobre as 

consequências da reforma trabalhista, mas sim propõe considerações e conclusões 

a respeitos dos impactos dessa medida no campo do trabalho no brasil, nos 

primeiros anos de vigência. Dessa forma, ficam abertos caminhos para a 

continuidade das análises aqui despendidas, e o desafio de se continuar a crítica 

científica dos rumos do trabalho e do direito do trabalho na nossa sociedade. 
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