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Resumo: O artigo tem por escopo primordial proceder à análise 

da influência da Lei n. 13.467 e MP 808/2017 - que, em con-

junto, procederam à chamada “reforma trabalhista” - no arca-

bouço de direitos sociais, previstos na Constituição da República 

Brasileira, revisitando importantíssimos institutos e conceitos 

jurídicos do pensamento de Robert Alexy, mormente no que 

tange à teoria dos direitos fundamentais (direcionada aos direitos 

fundamentais sociais e ao conceito de dignidade humana) tais 

como a estrutura dos princípios, os direitos fundamentais – den-

tre os quais os sociais - , a teoria da proporcionalidade, a digni-

dade da pessoa humana – e sua relatividade ou não -, mínimo 

existencial e reserva do possível. Tal estudo revela enorme rele-

vância acadêmica, tendo em vista ser tema extremamente atual, 

envolto de inúmeras polêmicas e diversas alterações legislativas 

que afetam a vida de todos os cidadãos brasileiros (mormente 

por sua influência em aspecto do mínimo existência, qual seja, o 

direito ao trabalho, tema tão alinhado com a dignidade da pessoa 

humana), sendo essencial para o Direito definir as eventuais 
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inconstitucionalidades da reforma trabalhista, no escopo de as-

segurar aos indivíduos a segurança jurídica. O resultado final al-

cançado concluiu no sentido da ocorrência de profundo retro-

cesso social, perpetrado pela Lei n. 13.467/2017, bem como da 

verificação de diversas inconstitucionalidades e afrontas ao or-

denamento jurídico pátrio constitucional, bem como às normas 

internacionais. 

 

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista, Lei n. 13.467/2017, or-

dem constitucional pátria, ordem jurídica internacional  

 

Abstract: The article analyzes the impact of the law number 

13.467/2017 in the Brazilian labor litigation. The main object of 

analysis is based on the labor reform and the theory of funda-

mental rights (Robert Alexy). The text analyzes the perception 

of the judges and some courts in Brazil. The research deals with 

some studies and cases of the Brazilian labor court and the inter-

national order. The research was based on bibliographical anal-

ysis of articles published in universities, magazines and books 

as well as the analysis of the concretes cases. The main problem 

analyzed was the social backwardness verified with the imple-

ment of the “new CLT”. The final result reached the need for 

literacy professionals of the law on labor law, especially when 

considering their increasing insertion in the Brazilian labor liti-

gation, adapting to the needs of the contemporary area. 

 

INTRODUÇÃO 

 

elimitada a discussão teórica e o(s) problema(s), 

torna-se imperioso delimitar as principais contro-

vérsias e indagações a serem sanadas. Assim, tem-

se por escopo analisar a conjuntura social brasi-

leira, que teve por ideologia a reforma dos direitos 

trabalhistas, cotejando-a aos institutos de direito do Trabalho, 

D 
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Constitucional e Internacional, respondendo especificamente à 

seguinte indagação: a reforma trabalhista procedeu a retrocesso 

social? Analisar e discutir acerca da evolução da efetividade dos 

direitos fundamentais sociais em virtude da Reforma Trabalhista 

realizada no final do ano de 2017; averiguar a constitucionali-

dade das alterações legislativas, procedendo à pesquisa jurispru-

dencial de casos concretos julgados em cotejo aos princípios 

constitucionais; proceder à análise da reforma trabalhista em co-

tejo aos princípios de Direito Internacional Público, confron-

tando-a em relação às normas internacionais de Direitos Huma-

nos, tais como as convenções da Organização Internacional do 

Trabalho, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 

Declaração de Direitos Humanos do Cidadão, especificamente o 

pacto de San Jose da Costa Rica; tudo isto no desiderato de que 

o presente artigo se torne fonte de informação para a análise dos 

casos concretos sobre direitos fundamentais sociais no Brasil, ou 

seja, ajudar na formação da jurisprudência pátria.  

Acredito que o tema é bastante inovador e a teoria dos 

direitos fundamentais, aplicada aos direitos sociais, de Robert 

Alexy, pode vir a contribuir com a sociedade, no escopo da apli-

cação e interpretação das mudanças da lei trabalhista, servindo 

de fonte, inclusive, para o deslinde das lides trabalhistas, infor-

mando o intérprete e ajudando-o a consolidar e uniformizar a 

jurisprudência pátria.    

A investigação se deu principalmente através da análise 

detida da jurisprudência pátria sedimentada no final do ano de 

2017 e todo o ano de 2018, até a presente data. Para isso foram 

estudados casos concretos dentro desse novo panorama legisla-

tivo, sobre os quais me debrucei, colhendo dados para desenhar 

quais os “hard cases” e as teses divergentes, no escopo de tentar 

ajudar na uniformização das decisões judiciais (primordialmente 

análise da jurisprudência no ano de 2018, com auxílio da dou-

trina). 

Foram acompanhadas, de forma detida, todas as 
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atividades dos doutrinadores, as novas obras, artigos e pesqui-

sas, chegando a uma conclusão acerca do retrocesso da efetivi-

dade dos direitos sociais fundamentais, em cotejo à reforma tra-

balhista. 

Também foram utilizados nortes teóricos retirados de bi-

bliografias especializadas sobre o tema, como artigos em revis-

tas, livros, manuais e debates em simpósios, congressos e semi-

nários (primordialmente doutrina, periódicos e seminários nos 

anos de 2017 e 2018, quando já sedimentada a jurisprudência). 

 

1. A REFORMA TRABALHISTA EM COTEJO À TEORIA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY 

 

Diante da apresentação detalhada de nosso objetivo teó-

rico, ab initio, há de se ressaltar que Alexy (2015, p.166) traz 

importante elucidação acerca do conceito de direitos fundamen-

tais sociais, indicando que tais direitos decorrem da expressão 

por esse denominada de “ideia-chave formal” dos direitos fun-

damentais, segundo a qual pode ser resumida, in verbis: “Os di-

reitos fundamentais são posições tão importantes que a decisão 

de protege-los não pode ser delegada para maiorias parlamenta-

res simples.” 

Entrementes, há de haver um critério razoável segundo o 

qual se estabeleça quais os direitos devem ser enquadrados den-

tro da classificação de “fundamentais”, o que, segundo o reno-

mado jurista alemão, depende diretamente do grau de importân-

cia de sua posição. 

Ainda segundo Alexy (2015, p.167), tal como outrora 

sustentado em sua clássica obra, Teoria dos Direitos Fundamen-

tais, e agora corroborado pela obra “Dignidade humana, Direi-

tos sociais e Não-positivismo Inclusivo”, faz-se necessário ele-

ger uma ideia chave substantiva para a eleição de tal critério, 

ideia essa que deve ser ditada pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana.  
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Nesse contexto, imperioso salientar que, conceitual-

mente, os direitos fundamentais revelam-se como os direitos 

gravados, formal e intencionalmente, em uma Constituição, com 

o nítido desiderato de se positivar direitos humanos. 

Sarlet (2009, p. 32.), com inegável sabedoria, alerta para 

a diferença entre os conceitos de direitos humanos e fundamen-

tais, de forma bastante completa e esclarecedora. Cabe trazer à 

baila o entendimento do renomado autor, in verbis: 
“Em face dessas constatações, verifica-se desde já que as ex-

pressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos” (ou si-

milares), em que pese sua habitual utilização como sinônimas, 

se reportam, por várias possíveis razões, a significados distin-

tos. No mínimo, para os que preferem o termo direitos huma-

nos, há que referir – sob pena de correr-se o risco de gerar uma 

série de equívocos – se eles estão sendo analisados pelo prisma 

do direito internacional ou na sua dimensão constitucional po-
sitiva.”  

Destarte, destaca-se que, tradicionalmente, a referência a 

direitos fundamentais remonta àqueles assim reconhecidos pelo 

texto constitucional, sendo direitos humanos os reconhecidos 

como tais por tratados internacionais sobre a matéria.  

Saliente-se que, na seara do Direito Internacional, a De-

claração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU 

em 10 de dezembro de 1948, apesar de não possuir obrigatorie-

dade legal, serviu de base ao Pacto Internacional de Direitos Ci-

vis e Políticos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais, que preveem, in verbis: 
“Quando os seres humanos nascem, são livres e iguais, e assim 

devem ser tratados.  Todo mundo tem direito a possuir ou des-

frutar o que aqui se proclama mesmo que não tenham a mesma 

cor de pele, mesmo que não pensem como nós, mesmo que não 

tenham a mesma religião ou as mesmas ideias, mesmo que se-

jam mais ricos ou mais pobres, mesmo que não sejam do 

mesmo país”. 

Observa-se, assim, que os direitos fundamentais têm sua 

origem na demasiada importância dos direitos humanos, reco-

nhecidos internacionalmente, cuja formal designação veio a 



_566________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

torná-los erigidos a status constitucional na ordem interna de 

certo país, tal como, in casu, o Brasil. 

Nesse direcionamento se pôs a Constituição Federal da 

República ao prever como eixo axiológico o princípio da digni-

dade da pessoa humana (artigo 1º, III, CRFB, objetivo funda-

mental da República), o que veio a tornar-se o sustentáculo de 

todo ordenamento jurídico pátrio, mormente no que tange aos 

direitos sociais fundamentais. 

Dentro desse panorama, em que se verifica a dignidade 

da pessoa humana como princípio norteador e informador de 

todo o sistema jurídico, cabe relevar a clássica divisão da classi-

ficação dos direitos fundamentais em gerações, sendo certo que 

a 1ª Dimensão - Estado Liberal – caracteriza-se pelas liberdades 

negativas clássicas (ir e vir, juiz natural, prisão legal, integridade 

física, lib. expressão religiosa, todos esses direitos fundamentais 

previstos no artigo 5º da CRFB), consagrando-se a faceta da li-

berdade e os direitos civis e políticos em flagrante resposta do 

Estado Liberal ao absolutista, cujo desiderato era a limitação dos 

poderes absolutos do Estado em que o Estado deve abster-se. 

No tocante à 2ªdimensão (Estado Social) originado da re-

volução industrial (sec XVIII a XX) e da declaração Russa dos 

Direitos do Homem Trabalhador e Explorado (1918) tem-se pela 

caracterização do Estado interventor no escopo de se alcançar a 

igualdade (substancial/real/concreta), sendo classicamente ob-

servados os direitos fundamentais sociais objeto do presente es-

tudo, tais como a função social da propriedade (aplicada à seara 

trabalhista), em um nítido constitucionalismo social cujos mar-

cos históricos do nascimento dos direitos trabalhistas foram o 

Tratado de Versalhes, a Constituição Alemã de 1919 e a Mexi-

cana de 1917. Ou seja, o Estado deve fazer (direitos prestacio-

nais) - status positivus. 

Já a 3ª dimensão, também extremamente conectada ao 

tema em epígrafe, configura-se o Estado Democrático de Di-

reito, oriundo da revolução tecnológica e globalização 
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econômica, da multiplicação dos direitos sociais – A Era dos Di-

reitos, fraternidade, solidariedade – com amplo aspecto de apli-

cação à sociedade de massa, à dignidade da pessoa humana 

como princípio norteador do sistema jurídico, prevalecendo a 

sobrevivência humana, o meio ambiente, o consumidor, as mi-

norias, a democracia, o desenvolvimento sustentável e a paz - 

direitos difusos - . 

A 4ª Dimensão refere-se à globalização política, demo-

cracia, informação, ao Pluralismo, sendo certo que, para Bobbio, 

tratam-se dos direitos relacionados à engenharia genética. 

A 5ª Dimensão refere-se ao direito à paz permanente - a 

maioria dos doutrinadores entende que o direito à paz pertence 

à 3ª dimensão. 

Hesse, (apud Alexy 2015, p.501), dita que os direitos 

fundamentais são normas objetivas supremas resultando para o 

legislador uma obrigação positiva de fazer de tudo para realizar 

os direitos fundamentais, mesmo que não haja para tanto um di-

reito subjetivo do cidadão. 

Para Toledo (2012, p.223) os direitos fundamentais re-

presentam a objetivação dos valores máximos do ethos, estando, 

por isso, dispostos na Constituição, na forma de princípios. A 

eminente professora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

destaca que os princípios revelam mandamentos de otimização 

em que se observa a estipulação de direitos prima facie, os quais 

somente vem a ser tornados definitivos através do princípio da 

proporcionalidade.  

Cabe trazer à baila seu pensamento, in verbis: 
Os direitos humanos apresentam-se como grupo de valores bá-
sicos para a vida e dignidade humanas atribuídos universal-

mente, mas ainda não positivados. Aqueles valores ínsitos à 

pessoa humana, indispensáveis para o desenvolvimento do ho-

mem em sua dimensão biológica, psíquica e espiritual, reuni-

dos na figura dos direitos humanos, são, por sua vez, o conte-

údo dos direitos fundamentais, os quais lhes dão forma jurí-

dica, tornando-os direitos positivos. 

Observa-se, assim, ainda, segundo Toledo (2012, p.224), 
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que os direitos fundamentais constituem conjunto de valores bá-

sicos, cujas características remontam ao “estatuto jurídico dos 

cidadãos” em suas relações com o poder público e entre si. 

 Destaca-se, outrossim, suas características, quais sejam, 

irrenunciabilidade, inalienabilidade, são intransferíveis, impres-

critíveis e não patrimoniais, eis que denotam essencialidade para 

a vida e dignidade do homem. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que Alexy (2015, p.169) 

conceitua a dignidade humana como intimamente ligada aos di-

reitos humanos, sendo tal conceito altamente complexo, eis que 

conecta elementos descritivos ou empíricos com elementos ava-

liativos ou normativos. 

Segundo Toledo (2012, p. 82), Alexy demonstra que os 

direitos fundamentais sociais são como direitos do indivíduo em 

face do Estado, a algo que o indivíduo se dispusesse de meios 

financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no 

mercado, poderia também obter de particulares: “direito à saúde, 

à educação, ao trabalho, à moradia”. 

Salienta-se, assim, que os direitos fundamentais sociais 

são dotados do caráter prima facie que decorre de sua natureza 

de princípios, ou seja, o Estado deve procurar efetivar tais direi-

tos da forma mais ampla e maximizada possível, daí decorrendo 

deveres estatais prima facie de zelar para que as liberdades jurí-

dicas dos titulares de direitos fundamentais correspondam às li-

berdades fáticas, cabendo ao Estado, assim, não apenas reconhe-

cer a existência dos princípios mas fazer de tudo para efetivá-los 

e dar concretude aos mesmos. 

Diante de todas essas reflexões, poderia se questionar 

acerca da indeterminação do conceito de dignidade a que se re-

fere a Carta Magna, afirmando alguns que tal conceito possuí 

caráter nitidamente vago, o que retiraria crédito de suas conse-

quências lógicas. 

 É exatamente nesse ponto que se deve utilizar da valiosa 

teoria de Robert Alexy, segundo a qual a dignidade é dotada de 
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um conceito duplo triádico.   

Para o eminente jurista Alemão, para ser considerado 

pessoa é preciso ter inteligência, sentimento e consciência, que, 

por seu turno, se subdivide em mais uma tríade, qual seja, refle-

xividade cognitiva, volitiva (capacidade de dirigir seu compor-

tamento) e normativa, cuja característica faz um elo para com a 

dignidade da pessoa humana. 

 Assim, chega-se às seguintes assertivas: todas as pes-

soas possuem dignidade humana (nesse aspecto ressalta-se ape-

nas que dignidade humana implica direitos humanos); a digni-

dade humana confere a todos os seres humanos o direito a serem 

levados a sério como pessoas (tal regra conecta três conceitos, 

pessoa, dignidade humana e o direito de ser levado a sério); to-

dos os seres humanos têm o direito a serem levados a sério como 

pessoas. 

Nesse contexto, Alexy (2015, p. 176) conclui que a dig-

nidade humana enquanto norma tem, essencialmente, o caráter 

de princípio, o que o leva a concluir que as pessoas podem ser 

levadas a sério em diferentes graus e a dignidade humana en-

quanto norma exigem que eles devem ser levados a sério, na má-

xima medida do possível. 

Alexy (2015, p.175) ressalta, ainda, que os direitos fun-

damentas sociais são, em grande medida, financeiramente signi-

ficativos, o que denota que o princípio das possibilidades finan-

ceiras (reserva do possível) é o maior limitador da dignidade hu-

mana. 

De outro giro, há de se ressaltar que, de fato, o direito 

fundamental de maior importância é o direito ao mínimo exis-

tencial, o que, na realidade, revela um direito definitivo decor-

rente de uma regra. Tal direito deve ser inarredavelmente respei-

tado, o que, de toda forma, deve prevalecer, sempre, diante do 

conflito entre a dignidade da pessoa humana e a reserva do pos-

sível.  

Diante disso, o eminente jurista alemão conclui que a 
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dignidade da pessoa humana revela nítido caráter relativo, sendo 

certo que sempre haverá casos fáceis e casos difíceis (hard cases) 

de se resolver, o que deverá ser analisado de forma justa e equâ-

nime dentro da aplicação do princípio da proporcionalidade, 

inarredavelmente aplicado à dignidade da pessoa humana. 

Ainda segundo Alexy, (2015, p.506) é de suma impor-

tância para o indivíduo não viver abaixo do mínimo existencial, 

não estando, assim, condenado a um desemprego de longo prazo 

e não estando excluído da vida cultural de seu tempo.  

Seguindo essa lógica o renomado autor destaca que a ra-

zão de ser dos direitos fundamentais é exatamente a de que 

aquilo que é essencial para o indivíduo e que pode ser juridica-

mente protegido, deve ser juridicamente garantido, ou seja, os 

direitos fundamentais revela um sistema de valores “em cujo 

centro se encontra o livre desenvolvimento da personalidade hu-

mana e de sua dignidade no seio da comunidade social.” 

Daí decorre, a nosso ver, que ao julgador não é dada a 

posição de mero expectador, devendo o mesmo proceder, de 

forma justa e equilibrada, à efetivação dos direitos fundamen-

tais, devendo, assim, usar dos princípios da máxima efetividade 

e da força normativa da Constituição para, fazendo prevalecer a 

função integrativa dos princípios constitucionais, atuar na me-

dida da efetividade da proteção aos direitos fundamentais, ainda 

que em caso de lacunas legislativas ordinárias, não se revelando 

tal conduta em ingerência indevida no poder legislativo ou in-

fringência à separação dos poderes (pacto federativo), mas de 

respeito à dignidade da pessoa humana, eixo axiológico da Carta 

Magna de 1988. 

Tal atividade, comumente (e erroneamente, a nosso sen-

tir) denominada pela doutrina de “ativismo judicial”, revela-se 

genuína e de grande valia ao intérprete no desiderato de não dei-

xar os direitos fundamentais ao alvedrio do perecimento. 

Como bem asseverado por Toledo (2014, p.9), obvia-

mente que tal atividade deve ser pautada pelo princípio da 
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proporcionalidade, sendo certo estar-se diante de um conflito en-

tre a liberdade do legislador e os direitos fundamentais, o que 

deverá utilizar como parâmetro a Teoria da proporcionalidade 

de Alexy, no escopo de não se afetar, em demasia, a liberdade 

do poder legislativo. 

Nesse sentido realçou a eminente doutrinadora da Uni-

versidade Federal de Juiz de fora, in verbis: “Essa proporciona-

lidade ordena que a máxima satisfação de um princípio seja al-

cançada com a menor afetação possível do princípio preterido.”  

Dentro desse panorama, há de se ressaltar que a doutrina 

costuma chamar de Direito Constitucional do Trabalho a parte 

da Constituição da República que trata das regras do Direito In-

dividual e Coletivo do Trabalho. É o estudo do Direito do Tra-

balho de forma integrada com o Direito Constitucional com foco 

nos direitos fundamentais da pessoa humana do trabalhador 

(constitucionalização do Direito do Trabalho).   

O texto constitucional trata especificamente sobre o tema 

nos artigos 7º a 11, sendo o mais importante deles o art. 7º, com 

34 incisos. Todavia, em uma visão mais abrangente, temos vá-

rios outros dispositivos constitucionais que formam um feixe de 

garantias à pessoa humana do trabalhador, assegurando sua dig-

nidade no âmbito da relação trabalhista, conforme veremos a se-

guir.  

Diferentemente das Constituições de 1934, 1937, 1946 e 

1967, que trataram dos direitos sociais e trabalhistas no âmbito 

da ordem econômica e social, a CRFB/88 tratou do tema logo no 

início de seu texto, a partir do Título I, art. 1º, inciso IV, quando 

firmou como fundamento da República os valores sociais do tra-

balho e da livre-iniciativa. 

 Nesse diapasão, tem-se que a Constituição Federal da 

República, dita, in verbis: 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos:III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
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valores sociais do trabalho e da livre iniciativa  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, 

e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Como se vê, a CRFB, desde o preâmbulo, institui o Es-

tado Democrático de Direito, destinado a assegurar verdadeiro 

arcabouço de direitos sociais (2ªdimensão, conforme classifica-

ção por nós acima explicitada) em que se pode observar, ao me-

nos, três princípios basilares: a dignidade da pessoa humana, o 

primado do trabalho, a justiça social e a vedação ao retrocesso 

social (trecho supracitado em itálico).  

Destaca-se, assim, que a Carta Magna de 1988 foi a que 

positivou o maior e mais expressivo rol de direitos sociais, tendo 

trazido de forma expressa o que Mauricio Godinho Delgado 

(2016, p.) chama de patamar civilizatório mínimo. 

Segundo o renomado autor trabalhista, o Brasil está com-

prometido, inclusive em âmbito internacional, a não retroceder 

em relação aos direitos sociais, estando constitucionalmente es-

tabelecido o patamar civilizatório mínimo de direitos sociais. 

Para nós, tais princípios são expressamente reconhecidos 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 

Jose da Costa Rica) e também por seu protocolo adicional, em 

seus artigos 26 e 1º, in verbis:  
PACTO SAN JOSE DA COSTA RICA 

CAPÍTULO III 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

Artigo 26. Desenvolvimento progressivo 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, 

tanto no âmbito interno como mediante cooperação internaci-

onal, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decor-
rem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência 

e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 

medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por ou-

tros meios apropriados. (grifos e negritos nossos).  

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
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Artigo 1 

Obrigação de adotar medidas 

Os Estados Partes neste Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar 

as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio 

da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e 

técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em 

conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, pro-
gressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena 

efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo.(itálicos 

nossos) 

Tal princípio – do não retrocesso social – também é co-

nhecido como “efeito clicquet” ou princípio da progressividade 

de direito, sendo usualmente relacionado ao princípio da segu-

rança jurídica, tendo como desiderato primordial impedir que o 

legislador extinga ou reduza os direitos já assegurados, sempre 

avançando em busca de sua concretização, o que aliás, vai ao 

encontro do eixo axiológico da dignidade humana e do mínimo 

existencial, conforme por nós acima explicitado. 

O art. 7º traz extenso rol de direitos mínimos dos traba-

lhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social, mas em outros dispositivos constitucio-

nais, em especial nos artigos 1º, 3º e 5º encontramos pilares es-

senciais às relações sociais, dentre as quais se inserem as rela-

ções trabalhistas. Esse resumo, terá como foco o trabalhador sob 

a ótica da sua condição humana. 

Conforme Sarlet (2006, p. 404- 405), é possível a aplica-

ção direta dos direitos fundamentais na esfera privada, quando 

se tratar de relações desiguais de poder, como, por exemplo, a 

relação entre empregado e empregador. 

Portanto, considerada a pessoa humana do trabalhador, 

podemos extrair da CRFB vários direitos sociais fundamentais 

que configuram o patamar civilizatório mínimo e devem ser pro-

gressivamente ampliados e efetivados (vedação ao retrocesso 

social), dentre os quais destacamos: Art. 5º, caput (...) garan-

tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, (...) à segurança(...); art. 7º, 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de nor-

mas de saúde, higiene e segurança; art. 7º, XXVIII - seguro con-

tra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 

ou culpa; direito à vida em duas dimensões, quais sejam, direito 

de permanecer vivo; direito a uma vida digna; direito à integri-

dade física e mental; condições dignas de labor: alimentação 

adequada, condições sanitárias no ambiente de trabalho, uso de 

EPI’s, relacionamentos saudáveis; condições ergonômicas ade-

quadas. 

Diante de todo o narrado, há de se ressaltar que a Lei n. 

13.467/2017 e sua respectiva medida provisória, vieram a alterar 

de modo radical a legislação trabalhista em mais de uma centena 

de artigos, tendo procedido à reforma em diversos temas, enfra-

quecendo diversos direitos sociais fundamentais previstos no ar-

tigo 7º da CRFB/88, tais como: mudança in pejus nas regras de 

horas extras, intervalo intrajornada, intervalo para amamenta-

ção, jornada de trabalho 12 x 36 e banco de horas (enfraqueci-

mento do inciso XVI); contribuição sindical e prevalência do ne-

gociado sobre o legislado (artigo 8º CRFB, enfraquecimento da 

proteção ao trabalhador na seara coletiva), danos morais (vincu-

lação desproporcional, violação ao princípio da igualdade, artigo 

5º, I da CRFB), demissão sem justa causa (diminuição de al-

cance do inciso I, artigo 7º CRFB) prorrogações de jornada em 

locais insalubres, gravidez e insalubridade (diminuição do al-

cance do inciso XXII, artigo 7º), gratuidade de justiça (diminui-

ção do alcance do princípio do acesso à justiça e inafastabilidade 

de jurisdição, artigo 5º CRFB); dentre inúmeras outras matérias, 

tais como prêmio, ajuda de custo e diárias para viagem, , qua-

rentena, procedimentos da reclamatória trabalhista, trabalho em 

tempo parcial, trabalho intermitente (violação do acesso à justiça 

por pessoas com deficiência), transporte e uniforme e higieniza-

ção. 
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A significativa reforma teve por conjuntura política mo-

mento extremamente conturbado da história brasileira, na qual 

se verificou a substituição da presidente em exercício pelo vice 

presidente em virtude de polêmico processo de impeachment. 

Cabe ressaltar, ainda, que o projeto original da reforma 

trabalhista previa a alteração de singelos dez artigos e veio a cul-

minar na alteração de mais de uma centena de artigos da Conso-

lidação das Leis Trabalhistas.  

 Pode-se indagar, dessa forma, inicialmente, acerca da le-

gitimidade do governo provisório, ora instalado, para proceder à 

radical alteração das normas trabalhistas. No mínimo se mostra 

questionável se era o momento político adequado para uma alte-

ração tão sensível em normas que tratam de matéria extrema-

mente importante, as quais regem toda a sociedade, através da 

secular contraposição de ideias capital versus mão de obra. 

 O fato é que tais alterações, sem a devida “legitimi-

dade”, levaram a diversos debates na sociedade, tendo levado as 

autoridades em matéria trabalhista a procederem à 2ªJornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho, na qual se analisou a 

reforma trabalhista de forma ampla, tendo ressaltado diversas 

incongruências para com a ordem internacional e a ordem jurí-

dica interna brasileira, tal como o primeiro tema acerca da au-

sência de consulta tripartite, conforme se observa do enunciado 

n.1, in verbis:  
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA REFORMA 

TRABALHISTA, AUSÊNCIA DE CONSULTA 

TRIPARTITE E DE CONSULTA PRÉVIA ÀS 

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

I. REFORMA TRABALHISTA. LEI 13.467/2017. 

INCOMPATIBILIDADE VERTICAL COM AS 

CONVENÇÕES DA OIT. AUSÊNCIA DE CONSULTA 
TRIPARTITE. OFENSA À CONVENÇÃO 144 DA OIT. II. 

AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA ÀS 

ORGANIZAÇÕES DE TRABALHADORES. OFENSA À 

CONVENÇÃO 154 DA OIT, BEM COMO AOS VERBETES 

1075, 1081 E 1082 DO COMITÊ DE LIBERDADE 

SINDICAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
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OIT 

Ora, a reforma, de fato, foi realizada sem a devida con-

sulta prévia tripartite (governo, empregadores e empregados), 

em flagrante afronta ao que dita a convecção 144 da Organiza-

ção Internacional do Trabalho, cujo Brasil é membro efetivo, de-

notando-se, assim, inconvencionalidade formal, estando em dis-

sonância com os princípios de Direito Internacional Público. 

Assim dita a indigitada convenção, in verbis:  
CONVENÇÃO Nº 144 
CONVENÇÃO SOBRE CONSULTAS TRIPARTITES 

PARA PROMOVER A APLICAÇÃO DAS NORMAS 

INTERNACIONAIS DO TRABALHO 

ARTIGO 2º 

1. Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho 

que ratifique a presente Convenção compromete-se a pôr em 

prática procedimentos que assegurem consultas efetivas, entre 

os representantes do Governo, dos Empregadores e dos traba-

lhadores, sobre os assuntos relacionados com as atividades da 

Organização Internacional do Trabalho a que se refere o Ar-

tigo 5, parágrafo 1, adiante. (itálico nosso)  

Não são poucas as alterações in pejus aos direitos sociais funda-

mentais, conforme se pode observar acerca da prevalência do 

negociado sobre o legislado, o que não passou despercebido pela 

2ª jornada de direito do trabalho ao concluir acerca da inconsti-

tucionalidade do artigo 8º, §3º e 611-A, §1º, da CLT, in verbis:  
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 8º, 

§3º e 611-A, §1º, DA CLT. OFENSA AO DISPOSTO NO 

ART. 114, I, DA CF/88. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO 

CONTROLE JURISDICIONAL. A limitação da cognição 

exauriente nas causas que envolvam o exame de convenção e 
acordo coletivo é inconstitucional, pois restringe irregular-

mente a competência constitucional da Justiça do Trabalho pre-

vista no art. 114, I, da CF/88 para conhecer e julgar as causas 

oriundas da relação de trabalho e viola o princípio da inafasta-

bilidade do controle jurisdicional. 

Mauricio Godinho Delgado (2017, P. 39) sintetiza o sen-

tido da reforma trabalhista, entendimento segundo o qual 
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coadunamos, indicando que a mesma “desponta por seu direci-

onamento claro em busca do retorno ao antigo papel do Direito 

na História como instrumento de exclusão, segregação e sedi-

mentação da desigualdade entre as pessoas humanas e grupos 

sociais.” 

O renomado autor trabalhista (2017, p.45) tece diversas 

considerações acerca do profundo retrocesso social realizado 

pela reforma, sintetizando suas conclusões em alguns subitens: 

“a) Um manifesto desprezo à noção de centralidade da pessoa 

humana na ordem jurídica e na vida sócia, b) Um esvaziamento 

extremado do princípio constitucional da igualdade em sentido 

material no contexto das relações empregatícias; c) Uma estra-

tégia de desconstrução direta e/ou indireta do arcabouço norma-

tivo constitucional e infraconstitucional de proteção à saúde e 

segurança do trabalhador no âmbito das relações trabalhistas; d) 

Uma evidente tentativa, por parte da nova lei, de driblar as nor-

mas jurídicas de inclusão de pessoas humanas vulneráveis no 

mercado de trabalho, tais como trabalhadores aprendizes, pes-

soas com deficiência e trabalhadores em reabilitação previden-

ciária; e) A manifesta exacerbação da duração do trabalho em 

todo o mercado laborativo instigada pelo novo diploma legal; f) 

Descaracterização da natureza salarial de parcelas pagas ao em-

pregado no contexto da relação de emprego.” 

A jurisprudência já começa a se manifestar pelas incons-

titucionalidade, de forma expressa, conforme se pode observar 

pelo E.TRT3, ao editar a Súmula n.66, in verbis: 
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVALO 

INTERJORNADAS DOS MOTORISTAS RODOVIÁRIOS. 

§ 3º DO ART. 235-C da CLT (LEI 13.103/2015). É inconsti-

tucional o § 3º do art. 235-C da CLT, na redação dada pela Lei 

13.103/2015, por violação ao princípio da vedação do retro-

cesso social, previsto no caput do art. 7, violando ainda o dis-

posto no inciso XXII deste mesmo art. 7º, art. 1º, incisos II, III 

e IV, art. 6º e § 10 do art. 144, todos da Constituição de 1988. 
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CONCLUSÃO 

 

Verifica-se, assim, que a Lei n. 13467/2017 veio a trazer 

sensíveis alterações em prejuízo no que tange à efetividade dos 

direitos fundamentais sociais elencados na CRFB, vindo a torná-

los flagrantemente menos expressivos. 

Entrementes, o que se verifica é que o Estado Brasileiro 

sofreu grave violação de direitos fundamentais sociais, andando 

totalmente na contramão dos princípios que idealizaram a pró-

pria Carta Magna de 1988. 

Ora, conforme acima elucidamos, o direito ao trabalho é 

direito fundamental social, expressamente previsto na CRFB/88, 

corolário da dignidade da pessoa humana, eixo axiológico da 

Carta Magna, estando dentro do conceito de mínimo existencial. 

Os direitos trabalhistas asseguram ao indivíduo o mí-

nimo para a vida digna, sendo certo que compete ao Estado as-

segurar ao cidadão o direito ao trabalho, através do qual se al-

cança, de fato, a dignidade humana. 

O que se verifica, portanto, é que a reforma trabalhista 

acarretou flagrante violação ao princípio da proporcionalidade 

tendo sido dado peso desproporcional no sopesamento à liber-

dade do legislador face ao direito social fundamental ao trabalho 

(oriundo da dignidade da pessoa humana) ou a reserva do possí-

vel (possibilidades financeiras) e o mínimo existencial, o que vai 

de encontro a toda a teoria de Alexy (2015, p.166). 

Dados empíricos já demonstram que a sociedade começa 

a sentir os impactos negativos da reforma, o ipea2 traz matéria 

no sentido da possibilidade de um engessamento das ações tra-

balhistas, ante as inovações lacunosas. Nesse sentido também a 

folha de São Paulo traz notícias de que o trabalho intermitente 

 
2 Mais informações podem ser vistas em: (http://www.ipea.gov.br/portal/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=31468:boletim-traz-avaliacao-so-

bre-impactos-da-reforma trabalhista&catid=10:disoc&directory=1) 
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estaria ameaçando o acesso ao mercado de trabalho das pessoas 

com deficiência, ante a possibilidade do preenchimento da cota 

de forma dúbia e duvidosa. 

Constatou-se, assim, dentro desse estudo, que a Lei n. 

13.467/2017 veio a proceder a verdadeiro retrocesso social, 

tendo diminuído o alcance de diversos direitos fundamentais so-

ciais constitucionalmente previstos, em flagrante contradição 

aos princípios e objetivos da República Federativa do Brasil, in-

cidindo, inclusive, em inconstitucionalidades e inconvencionali-

dades, ao infringir, sensível e especificamente, tanto a ordem 

constitucional interna brasileira quanto a ordem internacional 

(normas expressas da OIT, a qual o país é membro efetivo), fe-

rindo, de morte, toda a historicidade dos direitos humanos no 

Brasil e a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. 
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