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RESUMO 
 
Através da presente pesquisa trataremos sobre a flexibilização das Leis do Trabalho 
e em específico trataremos mais profundamente sobre a Reforma trabalhista, lei 
13.426 de 2017, recentemente aprovada e que entra em vigor na data de 13 de 
novembro de 2017. Verificar-se-á o advento da CLT e sua relação com a 
Constituição Federal, bem como será averiguado de maneira mais profunda 
algumas mudanças que parecem ser mais candentes trazidas à letra da lei pela 
reforma trabalhista. Será analisado também dois trabalhos correlatos à esta 
pesquisa, que traram em seu bojo, bases históricas para o estudo da flexibilização 
das leis do trabalho e mais esclarecimentos ao leitor a cerca da matéria. Isto posto, 
ainda será discutido posicionamentos e principais alegações daqueles que são a 
favor da reforma trabalhista e daqueles que se colocam contrários à esta, onde 
neste sentido evidenciar-se-á o quão nociva é a atual flexibilização das leis do 
trabalho através desta reforma, para a classe trabalhadora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Flexibilização. Reforma Trabalhista, Classe Trabalhadora, 
Direito do Trabalho. 
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ABSTRACT 
 
Through this research we will deal with the Flexibilization of Labor Laws and in 
specific we will deal deeplier on Labor Reform, Law 13.426 of 2017, recently 
approved and that will take effect on the date of November 13, 2017. We will see the 
Advent of CLT and its relation with the Federal Constitution of Brasil, as well as will 
be investigated in a more profound way some changes that seems to be more 
burning brought to the letter of the law by the labor reform. We will also analyze two 
discussions related to this research, which have both of them brought historical 
bases for this present study of flexibilization of labor laws and more clarification to the 
reader on this subject. It will still be discussed positions and main allegations of those 
who are in favor of labor reform and those who oppose it, where in this sense will 
show how harmful it is the current flexibilization of labor laws through this reform 
mainly for the working class. 
 
KEYWORDS: Flexibilization, Labor Reform, Working Class, Labor Law.  
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INTRODUÇÃO 

  

O Projeto de lei da Câmara dos Deputados número 38 de 2017, de autoria 

da presidência da república, apelidado como Reforma trabalhista, busca alterar 117 

artigos de 922 artigos existentes na Consolidação das leis do trabalho, doravante 

mencionada pela sigla, CLT em nesta pesquisa, onde recentemente tal projeto de lei 

foi aprovado, na forma da lei número 13.467 de 13 de julho de 2017, sendo 

transformada em norma jurídica, que passa a vigorar para todo o território nacional 

na data de 13 de novembro de 2017. 

Pois bem, o presente pesquisa objetiva o estudo da flexibilização das leis do 

trabalho sob a ótica do que essa reforma, lei 13.467/17 trará em seu bojo, observa-

se que tal reforma alterou um grande número de artigos da CLT, sendo assim por 

uma questão acadêmica e de delimitação desta pesquisa, analisar-se-á apenas as 

principais mudanças, que aparentemente são mais candentes e relevantes ao 

trabalhador brasileiro. 

Para que este trabalho se torne, referência para futuras pesquisas, 

metodologicamente, ele possui um viés crítico, pautado em premissas do 

materialismo histórico dialético, sendo dividido em três momentos, onde no primeiro, 

será feita a discussão do nascimento da CLT, e dos direitos trabalhistas no Brasil, 

seguido da análise da Constituição Federal da República que em consonância com 

a CLT traz em seu bojo direitos imutáveis, que a reforma da CLT não os alterou e 

nem mesmo o poderia ter feito. Desse modo, analisar-se-á o artigo 7º da 

Constituição Federal. 

Sendo ainda ventilado nesse primeiro momento, uma introdução ao debate 

da reforma trabalhista, onde ver-se-á, algumas mudanças que acredita-se serem as 

principais, trazidas pela reforma em meio de 117 alterações de artigos de lei, 

consequentemente a discussão envolverá a flexibilização das leis do trabalho, no 

sentido desta beneficiar o empregador em detrimento do empregado.  

Em um segundo momento, o presente trabalho trará a tona alguns trabalhos 

científicos que são correlatos à este estudo, sendo feita a análise de tais e algumas 

considerações sobre estes. 
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Onde através destes esta pesquisa será enriquecida, tendo em vista que 

ambos trazem um panorama histórico-sócio-político de como a construção de 

pretensões à flexibilização das leis do trabalho se deram ao longo do tempo. 

Tendo-se em vista, que a discussão da flexibilização das leis do trabalho é 

antiga, sendo mais fortemente debatida após a reesturação produtiva do sistema 

capitalista em 1980, onde o modo de produção passa a não mais ser baseado na 

estrutura proposta por Taylor e Ford, passando-se a ser a Toyotista. 

A acumulação de capital não pode parar, sendo assim, meios para que os 

lucros dos capitalistas sejam mantidos devem ser criados e fomentados, pois se a 

roda da acumulação de capital para o próprio sistema capitalista sufoca e ameaça-

se à perecer. 

Será no bojo da crise do sistema capitalista de 2008, que mais fortemente a 

flexibilização das leis do trabalho será discutida, pois o sistema capitalista em seu 

engasgo e vendo a roda da acumulação de capital atravancar-se, tem de achar 

meios para sobreviver, onde o mais fácil e rápido é despejar o ônus da crise sobre a 

classe trabalhadora, ou seja, que a classe trabalhadora pague por sua crise 

estrutural. 

Sendo assim, discussão a cerca de terceirização do trabalho irá tornar-se 

mais candente, e deve ser mencionada, pois é inerente a tal ferramenta/forma uma 

precarização do trabalho sem igual, onde é comumente sabido que através desta, o 

salário do trabalhador nessa condição de trabalho é menor do que a aquele que tem 

vínculo de contrato direto. 

Ainda, outros planos que acompanham  as mudanças trazidas pela reforma 

trabalhista, são trazidos, no intuito de beneficiar os empregadores e garantir que 

suas margens de lucros não sejam reduzidas, ou seja, estar-se à discutir também, a  

implementação de novas possibilidades de jornadas de trabalho, sendo o caso, da 

mais nova trazida pela reforma trabalhista; a intermitente. 

Pois bem, após discutido profundamente nesse segundo momento, alguns 

pontos históricos-políticos-sociais relevantes ao entendimento do que é flexibilização 

das leis do trabalho e do que a reforma traz, no terceiro momento desta pesquisa, 

apontar-se-á os prós e contras da reforma trabalhista e a consequência que esta 

trará; de precariedade, ao trabalhador. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo, torna-se relevante a partir do momento em que observa-

se, a atualidade da discussão trazida em seu bojo, além do sentido de 

esclarecimento que este trará á futuras pesquisas que possam ir no mesmo sentido. 

Observa-se a dinâmica desta sociedade e das relações sociais que as 

permeia, a partir do momento em que verifica-se sob qual tipo de regra, está se 

orienta, desse modo, é de extrema importância verificar como o trabalho é regido 

pelo ordenamento jurídico vigente. 

A CLT datada de 1943, vem desde então assegurando e garantindo em 

grande medida uma proteção relativamente grande ao trabalhador, através de 

princípios tais quais o da primazia da realidade, o da norma mais benéfica, o in 

dubio pro labor, entre outros. 

Pois bem, a partir do momento em que uma reforma trabalhista, mitiga, ou 

seja flexibiliza, tais leis, que vem por décadas sendo obedecidas, temos um 

fenômeno social de extrema importância, que de modo algum pode deixar de ser 

estudado, pois as futuras decisões daqueles que legislam podem ser influenciadas 

por estudos deste tipo. 

A perspectiva apontada pelo presente trabalho, vem nesse sentido, ou seja 

no sentido de tentar mesmo que minimamente por conta de todas as limitações 

inerentes há um trabalho de conclusão de curso, trazer esclarecimento ao leitor 

sobre o que é esta reforma, sobre os prós e contras desta, sobre os seus principais 

aspectos e principais mudanças que esta traz consigo.  

Observando-se que é nítida a reforma, como norma que flexibiliza as leis do 

trabalho em favor do empregador, trazendo precariedade a todos os trabalhadores 

brasileiros. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 O advento da CLT 

 

Como comumente sabemos a Consolidação das Leis do Trabalho conhecida 

pelos operadores do direito por CLT, nasceu no dia 1 de maio de 1943, anunciada 

pelo presidente da época Getúlio Vargas. 

 

“Criada para regulamentar as relações coletivas e individuais do trabalho na 
cidade e no campo, ela é um conjunto de leis que garante direitos como 
férias, associação sindical e décimo-terceiro salário. Na época em que foi 
promulgada, era muito difícil medir a importância que teria para a história. 
Nem mesmo o presidente Vargas conseguiu dimensionar o alcance de seu 
decreto. Homero Batista, juiz titular da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
descreve: “Enquanto o mundo desabava ao redor do Palácio do Catete e a 
humanidade conhecia os horrores inenarráveis da Segunda Guerra, a CLT 
era outorgada pela Presidência da República, com vasto repertório para os 
estudiosos e detalhes inusitados... Consequência, talvez, da lição que ela 
nos legou quanto à indispensabilidade de sonhar com um direito do trabalho 
melhor”. (IPEA, 2016) 

 

Pois bem, foi através da CLT que diversos direitos dos trabalhadores foram 

garantidos, como a não mais existência de jornadas de trabalho acima de 12 horas, 

e o fim da relação de trabalho que se dava através de acordos entre empregador e 

empregado. 

A necessidade do advento da CLT era nítida tendo em vista que as relações 

capitalistas de comércio no Brasil estavam por se expandir e crescendo cada vez 

mais, o presidente populista Getúlio Vargas de acordo com o Instituto de pesquisas 

econômicas aplicadas, IPEA, dirá, que: 

 

“Voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover 
as medidas mais indispensáveis ao bem- estar dos trabalhadores”. A 
multidão que estava no estádio São Januário gritava eufórica, aquele dia 
parecia muito a celebração de exatamente 8 anos antes. Cada linha do 
discurso era aplaudida e o presidente fez questão de mencionar as leis do 
trabalho, afinal, ele já sabia que estas normas tinham se tornado um marco 
civilizatório para o Brasil”. (IPEA, 2016) 

 

Ressalta-se também, que todo esse processo de criação da CLT, vem em 

seguida da concretização da Justiça do Trabalho, e que esta foi influenciada no 

sentido de seu conteúdo, por diversas convenções coletivas, que viam a 
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necessidade dos trabalhadores serem tratados com dignidade, além da influência 

também da chamada Carta del Lavoro, escrita pelo partido italiano de Benito 

Mussolini, onde este vem com a percepção de que as relações de trabalho devem 

ter foco no coletivo. 

Atualmente, a CLT é celebrada como vitória da classe trabalhadora bem 

como o fora, na época, constantemente, atualizada através de Orientações 

Jurisprudenciais do TST e súmulas do mesmo e sendo apoiada de maneira 

subsidirária e supletiva pelo Código Civil e Código de Processo Civil, ela é um dos 

Códigos de Lei mais avançados que temos hoje, no mundo, servindo de inspiração 

também para outros países. 

Muito da discussão no hoje que envolve a CLT, vai no sentido de pensar se 

com o advento dela e de todas as condições na relação empregador e empregado 

prejudicam a empregabilidade no Brasil, tal acertiva desta ser prejudicial muitas 

vezes é defendida principalmente por pequenas e médias empresas, que querem 

lucros mais elevados.  

No Brasil, hoje tem-se um índice crescente de trabalhadores informais onde 

através do jornal Estadão do Estado de São Paulo, aufere-se, que: 

 

“Em todo o Brasil, são hoje cerca de 10 milhões de trabalhadores informais, 
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua compilados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre/FGV). A quantidade de trabalhadores sem carteira de 
trabalho assinada tem crescido nos últimos meses. No início deste ano, 
eram 9,7 milhões. “São profissionais sem nenhum tipo de contribuição 
trabalhista e previdenciária”, diz Tiago Cabral Barreira, pesquisador do Ibre 
e responsável pelo levantamento. Apesar do crescimento recente, esse 
número já foi maior. No fim de 2012, o contingente de informais chegou a 
11,2 milhões de trabalhadores”. (ESTADÃO, 2016) 

 

Da mesma maneira, que observa-se esse número alarmante de 

trabalhadores informais, ve-se também um número enorme e crescente de 

trabalhadores terceirizados, ou seja trata-se de um crescimento naqueles contratos 

de trabalho indiretos, onde uma empresa toma o serviço de outra empresa para a 

realização de sua atividade meio, sendo este tipo de contrato viável para a empresa 

que o realiza, por conta principalmente, do barateamento da mão de obra e 

aparentemente também pela fuga da responsabilidade civil direta da empresa 

tomadora para com o trabalhador que presta o serviço.  
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Para aqueles que defendem a flexibilização das leis do trabalho e 

consequentemente, defendiam a reforma trabalhista já aprovada, a questão se dá no 

sentido de que:  

 

“O problema não são os direitos, e sim as minucias com que as normas 
detalham tais direitos, levando a diversas interpretações e criando a 
industria dos pleitos trabalhistas, o trabalhador, com qualquer alegação, 
pleteia qualquer coisa na Justição do Trabalho, isto faz com que a 
informalidade do trabalhado seja relevante, a terceirização seja obrigatória 
(no sentido de Mercado) e a Justiça do Trabalho tenha milhões de 
processos encalhados penalizando a parte mais fraca da relação, que é o 
trabalhador”. (IPEA, 2016) 

 

Nota–se, que a explicação dada por alguns especialistas para o crescimento 

da informalidade e da precarizaçãdo do trabalhado através da terceirização, se dá 

pelo fato das Leis trabalhistas serem muito “duras” ao empregador, onde por muitas 

a aversão a CLT, dar-se-á no sentido de achar que a mesma somente defende o 

trabalhador, o que é um pensamento errôneo e distante do que a CLT busca 

defender. 

Para um ser humano de inteligencia média, a CLT pelo contrário, através de 

sua leitura mostra-se como justa de maneira incontestável, levando em conta a 

hipossuficiência do trabalhador, pois este em todos os sentidos não é detentor de 

um meio de produção e a única coisa que a ele pertence é a sua força de trabalho, 

que este se vê obrigado a vendê-la para que sua sobrevivência seja garantida, por 

tanto, essa força de trabalho deve ser extremamente valorizada e este trabalhador 

tratado com dignidade, respeito e justiça, pois quer queiramos ou não, a base de 

nossa sociedade e uma das categorias fundantes do ser social é a categoria 

trabalho. 

 

1.2 A Constituiçâo Federal e a CLT 

 

A Constituição Federal do Brasil data-se de 5 de outubro de 1988, e é 

apelidada de Constituição Cidadã. 

 Esta constituição, trará um equilíbrio social o qual foi e é tão grande que até 

os dias atuais é a que temos e usamos, ela foi a sétima constituição existente no 

Brasil e possui 245 artigos e 9 tÍtulos, os quais são:  
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“Titulo I – Princípios Fundamentais. 
Titulo II – Direitos e Garantias Fundamentais. 
Titulo III – Organização do Estado. 
Titulo IV – Organização dos Poderes. 
Titulo V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
Titulo VI – Tributação e Orçamento. 
Titulo VII -  Ordem Econômica e Financeira. 
Título VIII – Ordem Social. 
Titulo IX – Disposições Constitucionais Gerais”. (BRASIL, 2016)  

 

A partir da leitura desta, nota-se a preocupação do legislador, na elaboração 

da mesma, e a importância dada por este aos direitos fundamentais e garantias aos 

cidadãos. À exemplo: direito a saúde, direito à educação, ao lazer e assim por 

diante. 

Observa-se, através de acertiva do Tribunal Superior do Trabalho, doravante 

citado neste trabalho através da sigla, TST, que:  

 

“Com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 5 de 
outubro de 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, dá-se inicio a uma 
nova era na vida dos trabalhadores brasileiros. A nova carta, considerada a 
mais democrática de todas, reforça em seu artigo 114, paragrafo 2º, a 
legitimidade do poder normativo da Justiça do Trabalho. 
Dentre os muitos avanços propostos pela Constituição Cidadã, como foi 
denominada, destaca-se a proteção contra a despedida arbitrária, ou sem 
justa causa, piso salarial proporcional a extensão e a complexidade do 
trabalho prestado, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de 120 dias, licença-paternidade; irredutibilidade salarial e 
limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 semanais. 
Destaque-se, também, a proibição de qualquer tipo de discriminação quanto 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 
A Constituição de 88, que hoje vigora, ao incorporar direitos trabalhistas 
essenciais, inéditos à época no texto constitucional e já incorporados 
definitivamente ao cotidiano das relações formais de trabalho, cumpriu com 
seu mister de assegurar aos brasileiros direitos sociais essenciais são 
exercício da cidadania. A palavra ‘’trabalho”, que na concepção antiga tinha 
o sentido de sofrimento e esforço, ganhou , assim uma roupagem social, 
relacionada ao conceito de dignidade da pessoa humana”. (TST, 2016) 

 

Desse modo, verifica-se, que os direitos do trabalhador dentro da 

constituição federal encontram-se nos artigos 7° ao 11°, sendo nesses artigos 

explanados direitos fundamentais do trabalhador, como o fundo de garantia por 

tempo de serviço, o seguro desemprego, o décimo terceiro, o direito a greve e assim 

por diante. Para este trabalho é importante que nos atentemos especialmente para o 

artigo 7°, onde neste lê-se, que:  

 

“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
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I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo; 
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável; 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 
da aposentadoria; 
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 
dolosa; 
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido 
em lei; 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 
renda nos termos da lei; 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 
de revezamento, salvo negociação coletiva; 
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 
cinquenta por cento à do normal; 
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal; 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 
duração de cento e vinte dias; 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 
trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; 
XXIV - aposentadoria; 
XXV -assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 
5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; 
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 
culpa; 
XXIX-ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 
a) e b) (Revogadas pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
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XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência; 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos; 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social”. (BRASIL, 
2016) 

 

Nota-se que através desse artigo, o legislador entende e demonstra que o 

empregado é hipossuficiente frente ao empregador, sendo este vulnerável e o 

protege de relações de trabalho nocivas ao ser social.  

Cabe salientar que tais direitos e garantias ao trabalhador, por serem 

constitucionais, não podem ser alterados. Desse modo, será visto neste trabalho que 

a reforma trabalhista trará, será uma nova interpretação no sentido, de como esses 

direitos atualmente serão aplicados, havendo principalmente um resgate de uma 

maior autonomia contratual, ou seja, de acordos entre o empregador e o empregado, 

à exemplo: como será concedida as férias para o empregado, ou mesmo o décimo 

terceiro, descanso intrajornadas e assim por diante. 

 

1.3 Reforma trabalhista 

 

A lei número 13.467/17 foi aprovada e passa a entrar em vigor em novembro 

de 2017, desse modo, muito do conteúdo na CLT será modificado e em um sentido 

que irá colaborar mais para com o empregador, para alguns algo que trará justiça e 

maior equilíbrio e para outros algo que só traz mais precarização ao trabalhador que 

já é precarizado. 

Sobre, tal reforma, alguns detalhes e algumas mudanças são candentes e 

merecem ser citadas, por tanto elege-se por conta da extensão e limitações deste 

trabalho científico um rol de 10 principais mudanças, que aparentam ser mais 

relevantes e significativas para o dia a dia de nossa sociedade e das relações de 

trabalho que à permeia. 

Observa-se que as mudanças eleitas à serem discutidas por este trabalho, 

trataram das seguintes matérias: acordos entre empregador e empregado, imposto 
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sindical, férias parceladas, flexibilidade da jornada de trabalho, intervalo 

intrajornadas, jornadas de trabalho parciais e temporárias, jornada intermitente, 

terceirização, direitos da gestante e lactantes e por fim demissão através de acordo 

entre empregador e empregado.  

Pois bem, com relação a acordos entre empregador e empregado a partir de 

diversas pesquisas indentificou-se que: tudo aquilo que for acertado entre 

empregador e empregado terá validade, exceto se for um acordo que vá contra a lei 

ou que restrinja direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como férias, 

décimo terceiro, fundo de garantia por tempo de serviço e assim por diante, sobre 

tanto lê- se, que:  

 

“O caráter vai prevalecer, pois a lei explica que o que for combinado entre 
patrão e empregado tem força de lei, ou seja, é o que vale. Mas como 
determina a lei nacional, os contartos (inclusive os de trabalho) podem tratar 
de tudo que não seja contra a lei, e no caso dos contratos de trabalho, não 
podem ser negociados os direitos essenciais, que são salário mínimo, férias 
13 salário e FGTS”. (INFOMONEY, 2017) 

 

 Com relação aos sindicatos agora o trabalhador não será mais obrigado a 

pagar o imposto sondical, nesse sentido verifica-se que: 

 

“Cada um de nós trabalhadores até agora, éramos obrigados a “dar” o valor 
de um dia de nosso trabalho para os sindicatos, mas agora isso acabou. 
Isso significa que podemos sim contribuir para o sindicato, desde que 
entendamos que isso é bom pra nós, portanto, o sindicato agora tem que 
demostrar o que está fazendo de bom e que merece contribuição”. 
(INFOMONEY, 2017) 

 

 Sobre uma jornada de trabalho mais flexível, apurou-se que anteriomente 

uma compensação, ou seja, um banco de horas era apenas autorizado via norma 

coletiva, hoje isso mudou sendo que este banco de horas agora pode ser acordado 

entre empregador e empregado. 

“A Jornada diária poderá ser ajustada e compensada desde que essa 

compensação aconteça no mesmo mês e seja respeitado o limote de 10 horas 

diárias...” (INFOMONEY, 2017) 

O trabalhador continua ainda tendo direito de férias, pois esse direito como já 

mencionado é constitucional e não pode ser arrancado do empregado, no entanto 

com a reforma trabalhista, abriu-se a possibilidade de negociação a cerca da 
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maneira com que esse direito poderá daqui em diante ser dado, desse modo, 

aufere-se a: 

 

“Possibilidades de fracionamento das férias em até 3 periodos, sendo que 
um deles não poderá ser inerior a 14 dias corridos e os demais não poderão 
ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Ainda em relação as férias, os 
empregados sob regime de tempo parcial passer a ter direito a férias de 30 
dias após cada período de 12 meses de trabalho, não mais estando sujeitos 
as regras de férias proporcionais ao número de horas trabalhadas.” 
(CONJUR, 2017) 

 

Como todos sabem, hoje o empregado tem direito ao descanso para repouso 

e alimentação, que é denominado como intervalo intrajornada que anteriormente a 

reforma trabalhista era inegociavel, no sentido de sua mitigação ou supressão, 

porém como o advento da mesma, hoje tem-se que: 

 

“Agora é possivel negocial intervalos menores que uma hora de almoço 
permitindo que o trabalhador, ao fazer menor horário de almoço, entre mais 
tarde ou saia mais cedo. lembre-se que é negociado, ou seja, tem que ter 
concordância da empresa e do trabalhador.” (INFOMONEY, 2017) 

 

Sobre as novas possibilidades nas jornadas parciais e temporárias, verificou-

se que no hoje estas podem ser aumentadas de 25 horas até 30 horas, porém sem a 

possibilidade da existência de horas extras, ou, o trabalho parcial poderia ser 

aumentado em 1 hora indo para 26 horas semanais acompanhado de no máximo 6 

horas extras. 

 

“O trabalho em regime de tempo parcial – antes definido como aquele cuja 
duração não excedia 25 horas semanais -, passa a ser considerado como 
aquele que não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas 
suplementares semanais, ou, ainda aquele cuja duração não exceda a 26 
horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas 
suplementares extraordinárias”. (CONJUR, 2017) 

 

Através da reforma trabalhista, agora será possível a jornada intermitente, 

sobre tal lê-se: 

 

“A jornada intermitente é aquele trabalho flexível que acontece em dias 
alternados da semana, ou só algumas horas por semana, mas que tem 
interrupções. O trabalhador deve ser convocado com pelo menos 5 dias de 
antecedência (...)”. (INFOMONEY, 2017) 
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A terceirização do trabalho é fato nos dias atuais, onde uma empresa toma o 

serviço de uma outra empresa com relação ao fornecimento de mão de obra para a 

empresa contratante, e anteriormente a reforma trabalhista, essa mão de obra não 

poderia realizar aquele serviço que fosse considerado como atividade fim da 

empresa. Com o advento da reforma trabalhista isto muda, verfica-se que:  

 

“É permitida a terceirização de funcionários da atividade fim da empresa, ou 
seja, antes só podia terceirizar quem não era atividade fim. Para a 
segurança do trabalhador existem mecanismos de segurança que proíbem 
que o funcionário seja dispensado e logo em seguida terceirizado (por um 
período de 18 meses), por pessoa jurídica ou terceirizada.” (INFOMONEY, 
2017) 

 

As gestantes anteriormente à reforma trabalhista não poderiam de maneira 

alguma exercer atividade insalubre, já com a advento desta, alterou-se essa regra, 

sendo assim, averiguou-se que: “Agora elas poderão trabalhar em atividades de 

grau médio ou mínimo de insalubridade. A gestante deverá ser afastada quando 

apresentar atestado de saúde de um médico de sua confiança.” (INFOMONEY, 

2017) 

Por fim, a última mudança que considera-se mais candente para esta 

pesquisa é a de que a rescisão do contrato de trabalho, que anteriormente, dava-se 

através de três formas, rescisão sem justa causa, rescisão com justa causa e 

rescisão por culpa recíproca, hoje ganha mais um formato que é a rescisão do 

contrato de trabalho por acordo mútuo, onde sobre tal, lê-se, que: 

 

“Possibilidade de rescisão contratual por mútuo acordo, prevendo o 
pagamento do aviso prévio e da multa do FGTS em montantes reduzidos, 
bem como a possibilidade de o empregado movimentar 80% dos valores 
depositados na conta do FGTS (...)”. (CONJUR, 2017) 

 

Isto posto, vê-se que foram realizadas alterações profundas em nosso 

Direito do Trabalho, onde é nítido que esta flexibilização contribuiu muito para o 

empregador, no sentido de redução de gastos, e maior exploração do trabalho de 

seu empregado.  

A reforma trabalhista, vem no ano de 2017, como uma solução imediata em 

resposta a crise econômico financeira mundial, que arrasta-se desde 2008 e que tem 

atravancado a roda de acumulação de capital, no mundo todo. 
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A ideia central de uma reforma trabalhista que flexibiliza as leis do trabalho e 

que altera 117 artigos de um rol de 922, é precarizar o trabalho, bem como garantir 

que os trabalhadores paguem pela crise capitalista. 

Demonstrada, a profundidade, das alterações que essa reforma traz, 

infelizmente não em sua totalidade, porém trazendo esclarecimento ao leitor, a 

pesquisa prosseguirá, tratando no próximo capítulo mais profundamente sobre a 

flexibilização das leis do trabalho, a partir da análise de trabalhos correlatos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 Análise de trabalhos correlatos 

 

Analisar-se-á dois trabalhos correlatos ao tema discutido, escolhidos de 

maneira à contribuir com as afirmações ventiladas no primeiro capítulo desta 

pesquisa, onde ver-se-á uma discussão aprofundada sobre a flexibilização das leis 

do trabalho, sendo que tal assunto já vem sido discutido por estudiosos da área, 

bem antes da presente reforma trabalhista. 

O primeiro caso, obtido é o da discussão feita pela autora Micheline Rouse 

Holanda Tomaz de Oliveira, realizado para a obtenção de sua titulação de Mestra, 

pela Universidade Estadual do Ceará, sob o título de: “A flexibilização dos Direitos 

do Trabalho e os Interesses do Capital” no ano de 2008. 

O segundo caso é o elaborado pela autora Vanessa de Almeida Vignoli, para 

o obtenção de título de mestra pela faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, USP, sob o título: “Flexibilização da Jornada de Trabalho: Importância e 

limitações”, no ano de 2010. 

 

2.2 Análise do primeiro caso 

 

A autora Micheline Rouse em sua dissertação, trará alguns pontos 

importantes que cabem ser trazidos e discutidos nesta pesquisa, tais quais, são o 

Capítulo 3 de sua obra, intitulado por Trabalho sem direito – Sobre a Flexibilização 

das Leis trabalhistas e em seguida o subtítulo a Flexibilização e precarização como 

fenômenos do debate capital – trabalho. 

Pois bem, esta autora, entenderá a evolução do trabalho ao longo do tempo, 

e afirmará, que o trabalho moderno difere do que era o trabalho em sua essência, 

lendo-se, que:  

 

“Esses novos tempos de profundas transformações no mundo do trabalho, 
tanto em relação a sua inserção na estrutura produtiva, quanto no tocante 
às representações sindical e política que assume na modernidade tardia, 
provocaram uma crise sem precedentes em sua forma de ser, sua essência, 
sua subjetividade.” (OLIVEIRA, 2008) 
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Sendo assim, em sua pesquisa será mencionada as mudanças na forma do 

trabalho, na modernidade, onde será colocado em evidência a ascensão das 

fábricas, ou seja, da revolução industrial, e aos novos processos produtivos 

Taylorismo, Fordismo e posteriormente o Toyotismo, sendo que especificamente 

sobre este último processo, afirmar-se-á, que:  

 

“O toyotismo é o ápice desse novo complexo de reestruturação produtiva 
que emerge sob a égide do capital, tendendo “a instaurar, pelo 
obscurecimento da perspectiva de classe, uma nova captura da 
subjetividade operária pela lógica do capital.” (OLIVEIRA, 2008) 

 

Pois bem, a autora trará então que, a empreitada mais recente no sentido de 

precarização do trabalho e para que o acúmulo de capital continue a ser garantido, a 

flexibilização dos direitos do trabalho e uma substituição e supressão das conquistas 

históricas da classe trabalhora. 

Desse modo, aufere-se através da pesquisa analisada que a autora, 

entenderá que a flexibilização e a imposição dessa ao trabalhador da-se-á por conta 

de seu locus dentro da sociedade, onde este por ter sido expropriado de seu meio 

de produção e se vendo obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver, 

acaba por aceitar uma nova organização do trabalho: 

 

“A vulnerabilidade da massa, formada no âmbito das transformações do 
mundo do trabalho e dele dependente como condição de sobrevivência, 
favorece a instauração de uma nova organização do trabalho, cujo ponto 
alto consiste em dotar empregados e empregadores da maior liberdade 
possível para discutir os termos em que deve se estabelecer o contrato de 
trabalho entre ambos.” (OLIVEIRA, 2008) 

 

É importante notar que nesta dissertação, existe a preocupação em 

demonstrar o quão o trabalhador é explorado, e o quão este encontra-se 

subordinado aos ditames do capital, onde será evidenciado, que para que uns 

tenham muito, ou seja, muitas riquezas, outros necessariamente tem de ter muito 

pouco.  

A miséria será colocada como um problema inerente ao modo de produção 

capitalista, ou seja, como um problema estrutural, observando-se nesse sentido, que 

para que o capitalismo se perpetue, não pode haver emprego para todos, e que uma 
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parte da população deve não trabalhar, pois caso todos trabalhassem, o lucro do 

capitalista seria comprometido: 

 

“Paradoxalmente, o trabalho, que é a fonte de toda a riqueza não se 
relaciona com a riqueza por ele produzida, pois se torna obrigatório para os 
menos favorecidos, que dele apenas sobrevivem, muitas vezes 
miseravelmente, enquanto enriquecem os mais ricos. De acordo com Marx 
e Engels, em seu Manifesto do Partido Comunista, “O operário moderno, 
pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada 
vez mais baixo dentro de sua própria classe. O trabalhador cai na miséria e 
esta cresce ainda mais rapidamente que a população e a riqueza”. (MARX; 
ENGELS, 1848).” (OLIVEIRA, 2008) 

 

Isto posto, verifica-se que o trabalhador não irá aceitar tudo o que lhe é 

imposto pacificamente, episódios de luta da classe trabalhadora pelo seus direitos 

serão evidenciados, onde será a partir de tais conflitos, que para a autora, é 

momento oportuno para que as relações de trabalho sejam discutidas e acertadas 

entre capitalista e trabalhador. 

 

“Esse, portanto, é o contexto propício para o nascimento do Direito do 
Trabalho, uma das expressões do Estado Social mencionado, cujo intuito 
seria harmonizar as relações entre capital e trabalho, apresentando-se, para 
tanto, como um conjunto de normas protetivas da coletividade laboral 
hipossuficiente.” (OLIVEIRA, 2008)   

 

Sendo que, o estado social mencionado a que autora refere-se, é o do 

processo de produção Taylorista, que posteriormente sera incrementado pelo 

Fordista, onde sobre ambos, lê-se, que:  

 

“(…) da mente do engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor, 
surge mais uma das tentativas de neutralizar a resistência operária e 
aumentar a produção capitalista: o modelo taylorista de gerenciamento da 
produção. Nele, por meio da instituição de um tempopadrão, procurava-se 
controlar o tempo e o rendimento da produção, identificando os 
denominados tempos mortos do processo produtivo, aqueles em que os 
operários, quer por distração ou por necessidade de descanso, não 
disponibilizavam para o trabalho. Esse modelo, posteriormente, ensejou a 
necessidade de aprimoramento do processo da divisão de trabalho, 
possibilitada por meio da teoria de Henry Ford, na qual, ao mesmo tempo 
em que se dividia o trabalho, otimizando-se o tempo gasto 49 na sua 
execução e maximizando-se a sua eficiência e produtividade, 
fragmentavamse as potencialidades dos operários, reduzidos, pela inserção 
de uma estrutura administrativa centralizada e a execução de apenas um 
ofício, de forma repetitiva, rápida e estressante, a meros autômatos a 
serviço da acumulação do capital, relativas à capacidade de iniciativa e 
criatividade.” (OLIVEIRA, 2008) 
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Prosseguindo na análise do trabalho, a autora discutirá então o nascimento 

do Direito do Trabalho e sua evolução, verificar-se-á o advento da CLT no Brasil, 

através de Getúlio Vargas, na década de 40 e mais a frente na história a pesquisa 

mostrará que a expansão capitalista continuará, através da reestruturação produtiva, 

ou seja, através de um novo modelo de processo produtivo diferente do que era o 

taylorismo e o fordismo, sendo esse processo o Toyotista. 

Será neste momento, sob a égide do processo de produção Toyotista, que a 

flexibilização das leis do trabalho será discutida, verificando-se nesse sentido que:  

 

“Com a expansão capitalista, a sociedade se reestrutura, ocorre, em 
especial, a mundialização de mercados e produtos, cresce a 
competitividade das empresas no mercado globalizado, discutem-se as 
formas de regulamentação das relações trabalhistas, são fortalecidas as 
teses neoliberais, que pediam uma nova análise das leis e garantias 
trabalhistas vigentes, nada podendo, dessa forma, obstar o desenfreado 
crescimento do capital. Com origem nesse momento, a precarização das 
relações de trabalho afirmou-se como tendência. O desemprego volta a 
crescer, como nos idos de 1930. Milhões de trabalhadores há tempos 
desempregados lançam-se no mercado de trabalho com poucas 
possibilidades de valoriza sua mão-de-obra, logo se dispondo, inclusive, a 
abrir mão de seus direitos legais em troca de uma ocupação. A 
informalidade passa a tomar proporções consideráveis. É nesse contexto 
que surgem as discussões sobre a flexibilização das leis trabalhistas, pois 
as teses neoliberais viam em sua manutenção um obstáculo à 
competitividade e ao crescimento econômico. Os direitos sociais são tidos 
como os culpados pelo desemprego, pois elevam os custos do emprego e 
da demissão. A flexibilização é voltada para o capital, para o aumento da 
produção, visando a maximizar os lucros em decorrência da 
internacionalização das economias”. (OLIVEIRA, 2008) 

 

Destarte, é percebido através da análise deste trabalho correlato, que a 

flexibilização das leis do trabalho já é uma tendência desde a década de 80, com o 

processo de reestruturação produtiva, ou seja, Toyotismo, que irá ocorrer em um 

primeiro momento na Inglaterra, através da figura de Margaret Thatcher e nos 

Estados Unidos, através do presidente Reagan e posteriormente no Brasil. 

Desse modo, ainda sobre a reestruturação produtiva e o modelo Toyotista, 

aufere-se, que: 

 

“(…) o toyotismo, desenvolvido pelo engenheiro japonês Taichi Ohno e 
implantado na empresa Toyota. Nele, se exigem do empregado o 
conhecimento generalista, a multifuncionalidade e a adaptabilidade, dentre 
outros requisitos, e da empresa, uma administração não mais baseada 
numa estrutura hierarquizada, que priorize apenas o que é central em seu 
processo produtivo, deixando a cargo de terceiros a execução de todas as 
demais etapas.” (OLIVEIRA, 2008) 
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Pois bem, a regularização do trabalho e as normas impostas para 

intermediação entre aquele que vende a força de trabalho e o que a compra é vital 

para que não haja abusos entre contratante e contratado, no sentido da preservação 

da dignidade do homem. 

Vê-se, que a preocupação para a regulamentação das relações de trabalho 

na modernidade, dar-se-á então, a partir da revolução industrial e do sistema 

capitalista, onde ao longo do tempo no Brasil a CLT vem sendo protetiva ao 

trabalhador hipossuficiente. 

No entanto, a partir da década de 80 o mundo está por passar por uma 

reestruturação produtiva e os reflexos de tal atingem também o Brasil, onde este se 

vê obrigado também a pensar em como flexibilizar as leis do trabalho, para se 

garantir inserido dentro do mercado internacional e também competitivo 

economicamente frente a outras nações. 

A análise de tal trabalho correlato aponta os motivos para a flexibilização das 

leis do trabalho, trazendo um panorama sociológico e histórico de como os 

processos de produção capitalista, juntamente de uma grande campanha política 

entorno destes, contribuiram para o aumento da produção capitalista e 

consequentemente aprofundaram as contradições entre capital e trabalho, onde hoje 

os salários são cada vez menores e os trabalhadores mais explorados. 

 

2.3 Análise do segundo caso 

 

Neste Segundo caso, a autora Vanessa Almeida de Vignoli, trará em sua 

dissertação de mestrado para a Univerisdade de São Paulo, USP, uma 

apresentação intitulada “Flexibilização da Jornada de Trabalho: Sua importância e 

limitações”, onde em sua obra, percebe-se pelo título que esta tenta ser mais focada 

principalmente na discussão da jornada de trabalho imposta ao empregado por 

nosso ordenamento jurídico.  

A autora também, trará um panorama historico-sociológico sobre o tema, 

perpassando sobre assuntos que tratam do advento da flexibilização, de seus 

conceitos, entre outros. 

Para esta pesquisa, o panorama histórico construtivo das possibilidades de 

flexibilização do trabalho, são válidos, bem como rapidamente trazermos no sentido 

de dar mais profundidade a esta pesquisa, os argumentos que a autora evidencia 
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com relação a flexibilização da jornada do trabalho, bem como expor, ainda que 

brevemente e de maneira suscinta o que seu trabalho tem a contribuir no sentido de 

pensar no que a reforma trabalhista nos traz hoje com relação a Jornada de 

trabalho. 

Sendo assim, observa-se que para autora com relação ao advento e 

conceito interente a flexibilização do trabalho, que:  

 

“A proposta da flexibilização dos direitos trabalhistas surgiu na Europa, com 
o ideal de fazer o Direito do Trabalho colaborar com o desenvolvimento 
econômico, necessidade imperiosa, decorrente da crise do petróleo em 
1973. Nessa época, diante do abalo econômico mundialmente sofrido, as 
diretrizes das condiçoes de trabalho anteriormente propostas tiveram que 
sofrer profundas transformações, como forma de adequação ao novo 
cenário gloval.” (VIGNOLI, 2010) 
 

Observa-se, que assim como a idéia de flexibilização do trabalho nasce na 

Europa em 1973, esta dar-se-á pelo motivo de crise do sistema capitalista, ou seja 

será em 1980 como já visto nesta pesquisa que a empreitada neoliberal entra em 

cena, com a reestruturação do processo produtivo na Inglaterra e Estados Unidos, 

onde em ambos, sera adotado o modelo toyotista de produção. 

No Brasil, a reforma trabalhista, vem no mesmo sentido de flexibilização das 

leis do trabalho em resposta a crise-econômico financeira que tem atravancando o 

acúmulo de capital, desde seu ápice em 2008. 

Dessa forma é nítido, que a flexibilização de leis do trabalho sempre vem no 

bojo de uma crise, onde a saída é sempre a de fazer com que os trabalhadores 

paguem por essa, nunca a possibilidade de redução na planilha de lucros das 

grandes empresas é ventilada. 

Continuando a análise do trabalho da autora, com relação ao conceito de 

flexibilização do trabalho e de essa vir rem resposta há uma crise financeira, ler-se-

á, que:  

 

“Segundo Sergio Pinto Martins, a denominação ‘’flexibilização’’ foi 
consagrada na prática do Direito do Trabaho, induzindo-se à idéia da 
necessidade de conferir elasticidade às normas laborais, ditas rígidas. 
Neste sentido, não se poderia falar em flexibilização do Direito do Trabalho, 
mas sim das condições de trabalho, pois estas é que constituem o seu 
objetvo.  
O referido autor afirma ainda que a flexibilização visa assegurar um 
conjunto de regras minímas ao trabalhador e, em contrapartida a 
sobrevivência da empresa, por meio da modificação de comandos legais, 
procurando garantir aos trabalhadores certos direitos minímos e ao 
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empregador a possibilidade de adaptação de seu negócio, mormente em 
épocas de crise econômica. Afirma ainda que é uma forma de adaptação de 
normas vigentes às necessidades de conveniências de trabalhadores e 
empresas.” (VIGNOLI, 2010) 

 

Observa-se e entende-se, que para aqueles que defendem a flexibilização 

de normas trabalhistas, que esta é ideia para a assegurar o bom andamento da 

empresa, e para que seja garantido o lucro desta, ou seja, em última instância, 

pode-se dizer que o ideal é que todo e qualquer direito do trabalho fosse apenas 

regulado por convencões ou acordos entre empregador e empregado e que a 

intervenção estatal fosse mínima. 

Pois bem, a autora continua sua pesquisa, trazendo ao leitor alguns pontos 

que considera importante, relacionados ao modo com que autores, pesquisadores, 

estudiosos, filósofos do direito entre outras figuras de repercussão social, entendem 

com relação aos benefícios e malefícios de possíveis flexibilizações nas leis do 

trabalho, trará, ao leitor que existem correntes que defendem, que ao flexibilizar as 

leis do trabalho, estaria-se havendo um retrocesso no sentido de que todas as leis 

existentes do trabalho foram sido conquistadas ao longo de períodos históricos, 

onde nitidamente houve luta pela classe trabalhadora na conquista de tais. 

Trará que desregulamentação é diferente de flexibilização, e mencionará o 

perigo que é desregulamentar algo que anteriormente já tinha sido regulamentado 

por lei, onde ao final apura-se que é indispensável a figura do Estado como 

intermediador de tais relações no sentido de equalizar a balança entre capital e 

trabalho. 

O princípio protetor do Direito do trabalho, quando mitigado em função da 

flexibilização das leis do trabalho para a autora é impensável, não devendo nunca 

ser aprovado, onde veementemente observa-se a apartir de suas palavras, que está 

é contrarária a tal situação: 

 

“Ao nosso ver, seria inadmissível o afastamento do princípio protetor do 
Direito do Trabalho, sob a argumentação de ‘’ajustes necessários’’ para o 
pleno desenvolvimento econômico de determinado País. Entendemos que 
tal princípio deve nortear todo e qualquer procedimento flexibilizador, sob 
pena de afronta aos princípios constitucionais do trabalho (…)” 
“A fragilidade de parte hipossuficiente da relação de trabalho é notória, em 
um mercado de trabalho cada dia mais hostil. De fato, verifica-se que a 
necessidade de ocupação provedora de subsistência do trabalhador ou da 
melhoria de seus meios, a par da impossibilidade de encontrar trabalho 
regular, conduz o indivíduo a aceitar à execução de serviços, sem as 
vantagens do emprego declarado. Entre a falta de trabalho e a redução da 
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proteção social legalmente estabelecida, o trabalhador prefere suportar as 
consequências da última.” (VIGNOLI, 2010) 

 

Observa-se, através das afirmações da autora, a máxima de que, a partir do 

momento em que o trabalhador é expropriado de seus meios de produção a ele 

resta vender seu único bem para que possa sobreviver, ou seja, sua força de 

trabalho, onde por conta do desemprego estrutural inerente ao modo de produção 

capitalista, este acaba por se sujeitar a condições de trabalho adversas a própria 

dignidade do homem. 

Pois bem, de sua exposição, a autora trará que princípios relacionados a 

proteção do trabalho não devem se confundir com o princípio relacionado com a 

dignidade do homem, nesse sentido, aufere-se, que: 

 

“O princípio da dignidade humana não se confunde com o princípio da 
proteção, pois é superior a ele. Dessa forma, toda e qualquer  alteração no 
contratato de trabalho deve pautar-se, antes da observância de qualquer 
outro princípio, pela observância do fundamento da dignidade da pessoa 
humana, previsto no artigo 1º da Constituição Federal.” (VIGNOLI, 2010) 

 

Avançando na análise deste trabalho correlato, observa-ser-á a discussão 

que é cerne para autora em sua pesquisa, sendo essa a da jornada de trabalho, 

onde a princípio ler-se-á, que: 

 

“Sob diversos aspectos, é imprescindivel estabelecerem-se limites à 
duração do trabalho. Do ponto de vista social a limitação da duração do 
trabalho é fundamental, pois permite ao trabalhador gozar da vida, como um 
ser humano, participando da comunidade em que vive, podendo praticar 
atividades esportivas, culturais, aprimorar seus conhecimentos e conviver 
com sua família.” (VIGNOLI, 2010) 

 

Nota-se a importância, que a autora dá na abertura de sua análise sobre a 

jornada de trabalho, ao fato de que a jornada de trabalho tem de ser ponderada no 

sentido de o trabalhador viver para além do trabalho, ou seja, no sentido deste, 

poder ter tempo, para o lazer. Ainda nesse sentido, aufere-se, que:  

 

“Hoje, mais do que nunca, a ampliação do tempo livre apresenta-se como 
exigência vital a todo e qualquer trabalhador. Os excessos de trabalho 
concorreram decisivamente para males da sociedade hodierna, como fádiga 
e as tensões nervosas. O ócio deixou de ser visto como sinônimo de 
indolência e defeito. É considerado elemento fundamental na vida das 
pessoas que, em função dele, em grande parte, se organiza.” (VIGNOLI, 
2010) 
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No decorrer de sua pesquisa, a cerca da jornada de trabalho e sua 

flexibilização, a autora entenderá em certo sentido que havendo a possibilidade de 

flexibilização da jornada, istó poderia beneficiar o empregador e o empregado no 

entanto, esta traz uma certa cautela e preocupação, lembrando que direitos 

fundamentais previstos em nossa Constituição Federal, devem ser obedecidos, 

nesse sentido, lê-se, que: 

 

“(…) Há que se ter cautela no tocante à generalização da flexibilização da 
jornada de trabalho, sob pena de haver a desenfreada disposição de 
direitos contidos em núcleo intangível, previsto pela Magna Carta. Ao 
mesmo em que se ressalta à importância do mecanismo ora analisado, é 
preciso também traçar limites claros no tocante à material, como, por 
exemplo, a efetiva participação dos sindicatos nas negociações de acordos 
e convenções coletivas que versarem sobre o assunto.” (VIGNOLI, 2010) 

 

Isto posto, vale lembrar que a pesquisa que a autora realiza, foi entregue no 

ano de 2010, 7 anos depois no hoje, 2017, a proposta da reforma trabalhista com 

relação a flexibilização da jornada de trabalho vem no sentido de criar um novo tipo 

de jornada, chamada intermitente, onde o trabalhador ficará de sobreaviso, ao 

empregador, sendo que, se este o chamar para o trabalho, o empregado receberá 

conforme o trabalho laborado, caso contrário este não receberá nada de sentido 

pecuniário, apenas havendo disperdício de tempo de sobreaviso. 

Significa um retrocesso tendo em vista a acertiva da autora, de que alguns 

limites claros devem ser traçados no sentido de uma regulação da jornada que não 

seja desabonadora da classe trabalhadora.  

Ainda nesse sentido, deve-se observar que com relação aos sindicatos a 

proposta da reforma trabalhista, é de afastamento total desses quanto a segurança 

do trabalhador, pois a ferramenta sindicato para a obtenção de pretensões da 

classe, está desacreditada há décadas, pelos trabalhadores, bem como pelos 

capitalistas, que se viam presos á terem que negociar com estes para que algumas 

de suas vontades fossem atendidas, ou seja, o sindicato estava por trazer derrotas a 

classe trabalhadora e ao mesmo tempo à atravancar a empresa capitalista. 

É fato que os sindicatos corromperam-se com o passar dos anos, e os 

interesses da classe trabalhadora foram colocados de lado, tornando-se assim, 

máquinas de arrecadação e privilegiando uma minória parasitária, que encontra-se 

na liderança de seus núcleos. A ferramenta sindicato é boa, quando utilizada da 
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maneira correta, ou seja, quando legitimamente este serve para defender interesses 

de classe. 

Dando prosseguimento, análise do trabalho correlato, a autora ainda traz, 

que quase 40 anos depois do decreto-lei que promulgou a CLT, em 1943, através da 

Constituição Federal de 1988, algumas flexibilizações quanto a jornada de trabalho 

já foram previstas, lê-se, a respeito dessa circunstância que: 

 

“A flexibilização da duração de trabalho fez-se presente na Constituição da 
República de 1988, em seu artigo 7º, incisos XIII e XIV, onde se consagram 
como direitos do empregado: primeiro, a duração do trabalho normal não 
superior a quarenta e quatro horas semanais, possibilitando a compensação 
dos horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, e Segundo, a jornada de seis horas para o trabalho em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.” (VIGNOLI, 2010) 

 

A autora ainda trará então que existe a possibilidade no hoje da 

compensação da jornada extraordinária, onde esta pode ser acertada entre o 

empregado e o empregador como banco de horas por exemplo. Onde sobre tal, 

averiguou-se, que:  

 

“As modalidades de compensação atingem um número por demais 
expressivo e as possibilidades são consideravelmente diversas, conforme o 
tratamento dispensado aos fatores envolvidos pelas partes contratantes. 
Com efeito, a grande maioria dos mais recentes acordos coletivos de 
compensação, firmados entre as empresas e os sindicatos representativos 
dos empregados, têm contemplado a implantação de bancos de horas, quer 
como acordo principal, quer como parte de acordos maiores”. (VIGNOLI, 
2010) 

 

Ainda sobre os bancos de horas, e acordos de compensação de jornada 

através destes, a autora acredita que tais não são benéficos aos empregados, onde 

aufere-se, que, pode haver: 

 

“(…) possível desvirtuamento do sistema de compensação de horas quando 
o empregado presta horas além do limite de duas horas compensáveis 
diárias. Em nosso entendimento quando o empregado trabalha além do 
limite de duas horas compensáveis diárias, ocorre o desvirtuamento do 
instituto. Na verdade, o que ocorre é que as horas, além do limite, devem 
ser remenaradas como horas extraordinárias, e também as demais horas, 
excedentes à jornada de trabalho normal. Entendimento diverso a esse 
constituiria empecilho à adaptação do tempo de trabalho ás necessidades 
da nova era: qualificação profissional, abertura de novos postos de trabalho 
e mais tempo para o trabalhador dedicar-se à sua família”. (VIGNOLI, 2010) 
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Pois bem, a autora ainda, trará mais a frente em sua pesquisa alguns 

elementos para a discusão sobre a jornada parcial, ou seja aquela jornada de 25 

horas semanais, previstas na Constituição Federal bem como na CLT, em que com 

a reforma trabalhista atual de 2017, também sofrerá mudanças, sendo no hoje 

possível que a jornada parcial estenda-se até 30 horas semanais, sem acréscimo de 

horas extras, ou até 26 horas com acréscimo de no máximo 6 horas extras. 

Vista a relação histórica demandada pela realidade capitalista que 

impulsiona a flexibilização das leis do trabalho a serem realizadas em função de 

garantir a própria sobrevivência do sistema, e mais, em particular, a flexibilização do 

trabalho relacionado a questão da jornada de trabalho, conseguiu-se auferir, através 

da análise desse trabalho correlato, que para além do previsto em 2010 pela autora; 

no hoje, a reforma trabalhista, traz flexibilização maior do que aquela almejada, pela 

empreitada neoliberal em 1980, ou até 2008, quando a crise econômico financeira 

teve repercussão em todo o mundo. 

 

2.4 Considerações à respeito dos trabalhos correlatos 

 

Em ambas as pesquisas, é visto os processos históricos que levam, 

legisladores e empregadores a discutirem possíveis flexibilizações nas leis do 

trabalho, sendo este assunto já antigo, na Europa bem como no Brasil. 

Logo após a promulgação da Consolidadação das Leis do Trabalho datada 

de 1943, inicialmente com cerca de 520 artigos, vê-se inúmeras mudanças nesta, e 

com o passar do tempo mais candentemente após a reestruturação produtiva pela 

qual o mundo passou em 1980, um aumento crescente nas discussões e 

flexibilizações das leis do trabalho dar-se-ão, lembrando que desde a promulgação 

da CLT está ganhou cerca de mais 400 artigos, além de Súmulas do Tribunal 

Superior do Trabalho, TST, Orientações Jurisprudenciais, OJs, e Precedentes 

Normativos, PNs, que são basilares para aplicação do direito material e processual 

do trabalho, nos dias atuais. 

Ambas as autoras, demonstram uma preocupação grande com a condição 

do trabalho e a dignidade da pessoa humana, e demonstram que as flexibilizações 

da leis do trabalho não podem ir contra a Constituição Federal da República, bem 

como que qualquer mudança mais profunda, deve preservar a proteção do 

trabalhador, que é hipossuficiente na relação de trabalho. 
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No primeiro caso, a autora, Oliveira, demonstra os interesses do capital por 

trás das flexibilizações das leis do trabalho, onde é evidenciado, que tais vão sempre 

de encontro com o interesse da manutenção da extração de mais-valia do 

trabalhador, ou seja, na manutenção da obtenção de lucro pelo capitalista. 

Já no segundo caso,Vignoli, evidencia uma preocupação em conceituar a 

flexibilização do trabalho, além de trazer argumentos de correntes que são a favor 

das flexibilizações e contra tais. 

O primeiro caso é datado do ano de 2008 e o segundo caso é datado do ano 

de 2010, ambos elaborados em meio a crise capitalista, mais recente. Sendo que, 

após quase 10 anos entre as publicações de tais, nota-se que o mundo capitalista, 

ainda sofre os efeitos de tal crise, onde diversos planos para recuperação 

econômica em diversos países foram colocados em pauta e prática. 

Na Europa, vê-se planos de austeridade em vigor, onde redução nos gastos 

com educação e saúde pública estão na ordem do dia, além disto averigua-se 

também um crescente percentual de desemprego no mundo, bem como o aumento 

de terceirizados, onde no Brasil o número ja passa de 12,7 milhões. 

A principal ferramenta, do governo atual no Brasil, após, um golpe de 

estado, elaborado pela direita no país, contra o governo eleito legitimamente pela 

população brasileira; o da presidenta Dilma Roussef, colocou seu Vice-Presidente 

Michel Temer na liderança do país. 

Michel Temer, logo que assumiu a presidência do país, a fim de agradar 

diferentes frações da burguesia no Brasil, colocará em pauta o ambicioso projeto da 

reforma trabalhista, que por conta da correlação de forças favoráveis a política atual, 

obteve sucesso em sua aprovação e que posteriormente à apresentação desta 

pesquisa, entrará em vigor, exatamente na data de 13 de novembro de 2017. 

As flexibilizações nas leis do trabalho, anteriormente discutidas em ambas 

as pesquisas trazidas como trabalhos correlatos, estão mais do que nunca em 

evidência a serem discutidas, pois é a ordem do dia, na atualidade, sendo que a 

reforma trabalhista, simplesmente, trará ao trabalhador brasileiro, mais miséria e 

rompe com inúmeros direitos conseguidos através da luta da classe, que outrora 

eram protegidos pela redação da CLT. 

Apesar, de direitos fundamentais constantes na Constituição Federal do 

país, como bem colocado e ambas as pesquisas, sendo estes direitos que não 

podem ser alterados, a reforma trabalhista, abre um novo rumo a precarização do 
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trabalho e mais ainda ao futuro incerto dos jovens trabalhadores no Brasil, onde 

sobreviver dignamente se torna tarefa mais árdua do que no hoje já é. 

Vale salientar que embora não seja a intenção desta pesquisa e que em 

nenhum dos trabalhos correlatos foi-se citado por conta de suas desatualizações, 

evidentes, por conta do tempo em que foram publicados, no hoje outra discussão 

cresce no Brasil, a da Reforma da Previdência, que pior do que a trabalhista, 

impedirá que as futuras gerações possam se aposentar, extendendo o tempo 

obrigatório de contribuição social para com a previdência brasileira, ou seja, o 

trabalhador hoje está condenado a trabalhar até sua morte, levando em conta 

índices relacionados a estimativa de vida do trabalhador brasileiro. 

Pois bem, ambas as pesquisas de modo geral incrementam esta, e trazem 

mais luz e norte, para que seja entendido o quão é complicado e nocivo à classe 

trabalhadora a flexibilização das leis do trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 Os prós e contras da reforma trabalhista e a flexibilização das leis do 

trabalho 

 

Após aprofundado o debate sobre a flexibilização das leis do trabalho e da 

presente reforma trabalhista no Brasil visto nos dois primeiros capítulos dessa 

pesquisa, verificar-se-á neste capÍtulo o que alguns estudiosos e formadores da 

opinião pública dizem a respeito dos prós e contras da reforma e consequentemente 

da flexibilização às leis do trabalho existentes no Brasil. 

Os defensores da reforma trabalhista dizem que a reforma trabalhista fará 

uma flexibilização plausível pelo fato que o custo para manter um empregado e o 

alto índice de ações trabalhistas faz com que fique muito caro e gera um grande 

problema para o empreendedor e portanto o mercado de trabalho é muito rígido e 

dificulta a geração de empregos e o crescimento das empresas num todo e portanto 

a flexibilização das leis com a reforma trabalhista vai ser um fator super importante 

para o desenvolvimento das empresas brasileiras. 

Os defensores da reforma também falam também que não precisa de tanta 

proteção do Estado e que o Brasil deveria deixar o negociado mais livre como por 

exemplo os Estados Unidos e alguns países da Europa que com essa CLT atual faz 

com que aumente as reclamações trabalhistas e  portanto eles querem de todo 

modo colocar a culpa do alto índice de ações trabalhistas na CLT vigente e direitos 

trabalhistas e sociais e querem de qualquer custo diminuir o acesso dos 

empregados na justiça para tentar diminuir as ações trabalhalhistas e omitem que 

uma grande parte dos empresários brasileiros não pagam nem os direitos mais 

básicos para o trabalhador como por exemplo horas extras e verbas rescisórias e 

portanto nesse sentido verificamos que:  

 

“Durante as discussões sobre a reforma trabalhista no Congresso, 
uma afirmação foi repetida diversas vezes: a de que o Brasil é o país 
com o maior número de processos trabalhistas no mundo. Defensores 
da reforma afirmam que um dos objetivos do projeto é diminuir esse 
número já que ele muda regras para entrar com ação na justiça”. 
(UOL, 2017) 
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Através de inúmeras pesquisas conclui-se que uma ampla maioria dos 

defensores da flexibilização das leis do trabalho consequentemente da reforma 

trabalhista em nosso país, a defendem sob o argumento de que tal flexibilização 

seria benéfica no sentido da facilitação de novas contratações de trabalhadores e 

diminuição do desemprego e que a tal reforma traria menos desemprego para o país 

e o número de vagas de emprego aumentaria e que ajudaria no aquecimento da 

economia e que a redução de direitos vai melhorar e dar um respaldo para o 

crescimento econômico e financeiro e que a CLT do jeito que está fica impedindo o 

aumento significativo do poder capitalista e financeiro e que a nova lei vai reduzir o 

custo da contratação para quem emprega e isso vai incentivar o emprego formal 

com carteira assinada e que o fim da contribuição vai ajudar a aumentar as 

contratações e acordos. Nesse sentido, aufere-se que:  

 

“O principal argumento dos defensores da “reforma trabalhista” – pelo 
menos para a opinião pública – é que a redução de direitos irá gerar mais 
empregos, ou seja, se “a legislação for mais flexível”, o empresário será 
estimulado a contratar mais trabalhadores”. (CARTA CAPITAL, 2016) 

 

Para além desse argumento supracitado, outro comumente usado, é o de que 

a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, seria um Decreto-Lei antigo, e 

desatualizado e extremamente arcaico e que não comportando uma regência justa e 

atual para com a relação entre empregador e empregado e que o empregador é 

prejudicado e a CLT e paternalista e portanto proteje enormemente os trabalhadores 

em detrimento do patrão e com isso faz com não haja desenvolvimento para o 

empreendedorismo  devido a uma lei retrograda e enormemente ultrapassada  e que 

tem mais de 70 anos e que não está adequada ao tempo atual e que o Brasil precisa 

aumentar a produtividade e que o excesso de direito está inibindo o acesso ao 

emprego e diminuindo o emprego no nosso país,  para os nossos tempos e que com 

isso o empresariado fica impedido de crescer e expandir os seus negócios, nesse 

sentido aufere-se que: 

 

“A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) preserva características de 
uma época em que o trabalhador era menos protegido. Hoje, porém, o 
conjunto de leis que integra a CLT está desatualizado e a excessiva 
proteção ao empregado dificulta acordos entre empregadores e 
sindicatos. Esta, em resumo, é a opinião da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), manifestada no documento 101 Mudanças para 
Modernização Trabalhista, elaborado pela entidade com auxílio de 
empresários e entidades sindicais vinculadas à confederação, e lançado 
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em dezembro de 2012. O texto propõe, em face da realidade atual, 
mudanças de regras da CLT. “Prestes a completar 70 anos, a CLT está 
embasada na premissa de que todos os trabalhadores são 
hipossuficientes (desprovidos de recursos que permitam a 
sobrevivência) porque foi concebida em um momento histórico marcado 
pelo predomínio do trabalho na agricultura”, assinala o estudo. Uma das 
mudanças propostas pela entidade está na negociação coletiva: a CNI 
considera a CLT um entrave para os acordos coletivos entre 
empregadores e sindicatos trabalhistas. Com frequência, o Poder 
Judiciário tem afastado a validade de diversas negociações coletivas. O 
texto sugere que seja reconhecida a legitimidade das negociações 
coletivas entre sindicatos”. (EBC,2017) 

 

           Estes defensores da reforma trabalhista, vão mais além em seus argumentos, 

onde pode-se mencionar mais alguns, selecionados ‘’a dedo’’ entre as 117 

mudanças de artigos da CLT, ou seja, através da  apresentação de não mais do que 

10 mudanças que a princípio parecem ser benéficas a classe trabalhadora, estes 

defensores tentam convencer a sociedade brasileira de que a reforma trabalhista é o 

episódio mais benéfico que poderia ter acontecido no Brasil, ao longo de décadas e 

que a reforma trabalhista seria um avanço para ambos os lados, sendo que os 

proletariados também seriam beneficiados e teria uma liberdade de escolha e 

portanto o empregado ficar mais livre e não ao contrário do que se pensa e  que vai 

ter avanço para o empreendedorismo. 

Os argumentos preferenciais para o convencimento da população de que a 

flexibilização das leis do trabalho vale apena e os quais parecem ser mais 

candentes, são os de que:  

 

“1- A negociação entre empresas e seus empregados será facilitada; 
2- Os trabalhadores terão mais liberdade de escolha para decidirem quando 
tirarem suas férias e em qual dia preferem aproveitar um feriado; 
3- O trabalho em casa agora será reconhecido; 
4- Demissões podem ser negociadas entre patrão e empregado e o FGTS 
poderá ser sacado mesmo em caso de pedido de demissão; 
5- Trabalhadores terceirizados agora terão acesso aos direitos trabalhistas; 
6- O imposto sindical deixará de ser obrigatório (de longe, o “argumento” 
mais utilizado); 
7- Pessoas que trabalham por meio de contratos temporários também 
poderão garantir direitos trabalhistas”. (FENAFAR, 2016) 

 

Isto posto, averígua-se que alguns desses argumentos dos defensores da 

reforma trabalhista encontram plausibilidade, outros são distrações para que as reais 

mudanças que irão privilegiar os empregadores sejam tiradas do horizonte do 

empregado; à exemplo disso; verifica-se que a equiparação salarial prevista no 

artigo 461 da CLT, após a reforma trabalhista que mexe em seu artigo será 
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praticamente impossível a partir de 13 de novembro em diante de ser requerida e 

obtida. 

Pois bem, com relação ao argumento já citado de que a reforma trabalhista 

diminuiria o desemprego, aufere-se que, infelizmente a proposta trazida no bojo da 

reforma relacionada jornadas parciais de trabalho, não acabaria automaticamente 

com o desemprego os defensores colocam a culpa do desemprego e fechamento de 

empresas diretamente na CLT e tratam a mesma como que fosse um fato nocivo ao 

empreendedorismo e que nos estamos assistindo as empresas brasileiras mudarem 

para outros países como exemplo o Paraguai pelo fato que o Brasi não incentiva o 

empresário e, portanto é mais vatajoso investir em outros países do que ficar aqui no 

Brasil. Os defensores reiteram que a reforma é uma linda opção de desenvolvimento 

e que não está sendo retirado nenhum direito, mas pelo contrário está aumentando 

direitos para ambos os lados e que é algo estrutural e inerente ao modo de produção 

capitalista de desenvolvimento, mas que na prática não é bem assim e, portanto 

neste sentido, aufere-se, que:  

 

“Essa mudança na prática permitirá que o contrato parcial tenha uma 
jornada muito próxima à do período integral e isso poderá gerar diversas 
distorções, como já ocorreu na Europa e nos EUA. Segundo a nota Técnica 
2 do MPT, mencionado no relatório da OIT; a flexibilização da jornada de 
trabalho na Europa provocou uma queda de quase 3 milhões de postos de 
trabalho de período integral. Já que os períodos parcial e integral eram 
similares, os empregadores preferiram contratar trabalhadores em jornada 
parcial”. (FENAFAR, 2016) 

 

Na Europa tal empreitada como observa-se não produziu efeitos positivos, 

sendo assim a tendência é acreditar que no Brasil, a repercussão seria equivalente 

ou até mesmo pior pelo fato que nós não temos uma sociedade equilibrada e o 

cenário brasileiro é de pessoas menos desinformadas e mais fragilizadas e portanto 

ficam mais vulneráveis ao desmonte de direitos e garantias, ou deverás pior pelo 

fato que uma parte dos empresários brasileiros não tem uma cultura de humanismo 

e igualdade social diferentemente de alguns países de primeiro mundo, com o 

aumento da flexibilização a rotatividade dos empregos vão aumentar pelo fato que 

vai ficar mais fácil demitir sem que haja quase nenhum problema, a diminuição de 

salários também vai ser gritante e consequentemente sempre a parte mais fraca e 

hipossuficiente que vai levar a pior nesta disputa injusta e desumana e 

consequentemente, assim sendo acontecerá   no nosso país um retrocesso nunca 
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visto antes e os causadores ficarão protegidos e não sofrerão nenhuma sanção e 

prejuízo, mas sim lucro em cima de lucro em detrimento do sofrimento e miséria do 

povo pobre  brasileiro, desse modo, verifica-se a assertiva de que:  

 

“Agora, imagine um trabalhador que se submete a um emprego de jornada 
parcial no Brasil, e ainda temporário em uma empresa terceirizada? Essa 
vai ser a moda daqui para frente: paga-se mal e pode-se demitir sem 
grandes problemas depois de nove meses”. (FENAFAR, 2016) 

 

No Brasil, aufere-se que o número de trabalhadores precarizados, cresceu e 

que no hoje existem cerca de 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, e este 

número só aumenta, como já observou- se nesta pesquisa. 

 

3.2 A terceirização do trabalho 

 

O que se observou que a reforma trará, por conseguinte a facilidade para 

que a terceirização aumente no país, ou seja, a facilidade em pagar salários cada 

vez mais baixos para a classe trabalhadora e por fim garantir que os lucros dos 

capitalistas sejam cada vez maiores, em detrimento da miséria alheia. Este é um fato 

que há algum tempo já acontece, porém a reforma trabalhista colocou no papel as 

regras que facilitara a contratação de tais trabalhadores. 

Através de notícia advinda da revista eletrônica, Valor Econômico, verifica-se 

uma matéria que trata do aumento do trabalho terceirizado no país, onde sobre tal, e 

através de sua ampliação por conta da reforma trabalhista, averígua-se, que: “A 

terceirização ampla pode promover uma inversão estrutural no mercado de trabalho. 

Em cinco, sete anos o total de terceirizados pode chegar a 75% (...)” (VALOR, 2017) 

É preocupante o possível crescimento da terceirização no país, pois junto 

dela, vem a miséria à classe trabalhadora, sendo que é notório que os proletariados 

terceirizados ganham menos em relação aos não terceirizados e que o legislativo e 

executivo está servindo o grande capital e que o empregador não cumpre nem as 

normas atuais e de nenhuma forma vai cumprir uma norma flexível e portanto isso é 

um fato preocupante e que falam de exemplos da Europa que não tem nada haver 

com a realidade brasileira e também ao mesmo tempo querem fortalecer o 

negociado e enfraquecer o sindicato com a retirada da contribuição sindical e 

portanto achamos que é ruim, mas na realidade a reforma é mais nociva e 
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preocupante do que parece e fere gravemente a Constituição Federal, bem como 

preocupante é a alegação dos defensores da reforma trabalhista de que a CLT, é 

antiga ao ponto de não dar conta de tratar da realidade social dos trabalhadores no 

Brasil, sendo como já mencionado, neste capítulo uma das alegações destes 

defensores em favor à reforma e que merece ser discutida, sua veracidade nesta 

pesquisa. Para tanto, averiguou-se, que:  

 

“A legislação trabalhista é antiga, tem mais de 70 anos, e por isso 
ultrapassada. De fato, a Consolidação das Leis do Trabalho original é do 
ano de 1943, porém, dos 510 artigos que compõem a parte de direito 
individual do trabalho, somente 75 permanecem com a redação original, ou 
seja, apenas 14,7% dos dispositivos não sofreram atualização. Além disso, 
há dezenas de leis esparsas tratando de novas formas de contratação que 
não estão inseridas no bojo do diploma legal principal da CLT. 
Diversos pontos das 100 alterações propostas pela Reforma Trabalhista já 
foram alterados em governos anteriores, como no de FHC, de Lula e de 
Dilma Rousseff, alguns mais de uma vez. Além de ter já alterado ou 
eliminado algumas leis, algumas também seções já foram excluídas 
integralmente nas atualizações já feitas”. (FENAFAR, 2016)  

 

Observa-se que a CLT apesar de ser antiga, sofreu inúmeras modificações 

ao longo do tempo, além de que, hoje existem Súmulas do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), que regem o modo com que várias matérias de direito e processuais 

devem ser tratadas dentro do Direito do Trabalho, e além dessas, Súmulas, também 

temos Orientações Jurisprudênciais, bem como também, Súmulas do Supremo 

Tribunal Federal, STF, e do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. 

Assim sendo essa desculpa de que a CLT é antiga não tem nexo nem 

plausibilidade tendo em vista que as súmulas, OJS dão um grande suporte no 

quesito evolução. 

O que os capitalistas querem na realidade é se beneficiar e auferir cada vez 

mais lucros em detrimento da miséria do seu empregado, tendo em vista que o ser 

humano é egoísta e quer somente obter lucro, portanto é notório que a 

argumentação é somente para disfarçar o real motivo da flexibilização. 

 

3.3 A base da reforma brasileira  

 

A reforma trabalhista brasileira foi espelhada em uma reforma que 

aconteceu na Espanha, porém lá estava diante de um diferente cenário e pontos 

diferentes, no entanto um dos motivos da reforma na Espanha foi o mesmo do Brasil 
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no qual seria o aumento de empregos, mas o que aconteceu foi a precarização dos 

mesmos, assim sendo vários estudiosos citam essa reforma Espanhola e garantem 

que lá não foi benéfica para o trabalhador e a redução do emprego que foi tão 

difundida e defendida pelos reformadores não aconteceu e teve uma diminuição do 

desemprego insignificante de apenas 22% para 18% e ampliou somente a 

precaridade do proletário. 

Assim sendo, podemos concluir que essa reforma é nefasta, nociva e um 

verdadeiro atentado contra a dignidade e todos os anos de luta da classe 

trabalhadora e joga fora toda uma política de direitos trabalhista e fere também até a 

questão de saúde do trabalhador. 

A CLT foi criada no governo Getúlio Vargas e nesta criação foi estipulada 

obrigatoriedade de contribuição sindical, que representa o valor de um dia de serviço 

do empregado pago ao sindicato de sua categoria, a partir do momento que a 

reforma trabalhista entrar em vigor será opcional o pagamento da referida 

contribuição, porém a respeito de outras contribuições que são pagas pelo 

empregador nada foi dito à respeito, para alguns críticos da reforma seria uma forma 

de enfraquecer o sindicato  e a defesa dos direitos dos trabalhadores. 

Discorre o art. 579 da CLT:  

 

“Art. 579. O imposto sindical é devido, por todos aqueles que participarem 
de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria 
ou profissão ou inexistindo este na conformidade do disposto no art. 591”. 
(PLANALTO, 2017) 

 

Com a reforma o referido artigo ficou com a seguinte redação:  

 

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à 
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do 
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo 
este, na conformidade do disposto no art. 591 desta 
Consolidação”. (PLANALTO, 2017) 

 

Outro ponto importante que devemos destacar sobre a reforma trabalhista é 

o acordado sobre o legislado e, portanto o proletariado sairá em desvantagem tendo 

em vista que esse pensamento é super utópico e fora da realidade brasileira e não 

teve nenhuma discussão com a sociedade e com os seus representeantes, ficou 

eviente a enorme pressa de aprovar essa reforma nefasta e que realmente o 
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trabalhador vai ser o maior prejudicado e até mesmo a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), também se posicionou contra, assim sendo averiguou-se que: 

 

“O mais grave é que não foi discutido com a população. Se essa reforma 
passar, o negociado se coloca acima do legislado, e em uma situação de 
desemprego vai ficar mais difícil para o trabalhador em condições precárias 
fazer exigências”. (CARTA CAPITAL, 2017) 

 

Existe outro fator bastante discutido que é o fato das empregadas gestantes 

trabalharem em local insalubre, assim sendo os estudiosos que pensam contrários a 

reforma dizem que é dever do empregador diminuir os agentes nocivos e portanto 

com a reforma a trabalhadora gestante vai ficar exposta a  esses agentes  e portanto 

terá o seu direito mitigado em prol do capital e com a desculpa que o trabalho 

insalubre da gestante vai melhorar a economia, sendo que é um fato bastante 

horrendo de se ver e totalmente desumano. 

Diante dos fatos os estudiosos contrários dizem que a reforma mexe na vida 

da nossa gente e do nosso povo e que esse fato fere os direitos humanos que são 

feridos e atingidos de uma forma e de outra e que essa mudança é caótica e que o 

objetivo da nova regra trabalhista é exinguir os direitos conquistados e que quanto 

mais estudam chegam a conclusão que o objetivo da lei é a maldade e com objetivo 

final de extinguir a justiça do trabalho e que objetivo verdadeiro é extinguir a justiça 

do trabalho porque os capitalistas não querem espaço para justiça social e nem 

espaço para a justiça do trabalho, deste modo podemos concluir a mudança brusca 

e desumana que fizeram contra as mulheres gestantes. 

Diante de todos os fatos mencionados os estudiosos contrários a reforma 

trabalhista não tem dúvida de que a gestante vai ser prejudicado e que fere até 

mesmo a questão de saúde pública e não somente direitos trabalhistas. Assim 

sendo a nova reforma é uma atrocidade cometida contra a mulher e portanto 

averiguou-se que: 

 

“Outro ponto bastante discutido foi o do não afastamento obrigatório da 
gestante em atividades insalubres em graus médio e mínimo, conforme 
previsão do art. 394-A, segundo o qual "Sem prejuízo de sua remuneração, 
nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá 
ser afastada de: I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, 
enquanto durar a gestação; II - atividades consideradas insalubres em grau 
médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por 
médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
gestação; III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, 
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
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mulher, que recomende o afastamento durante a lactação”. (SOUTO 
MAIOR, 2017) 

 
Outro fato discutido é a questão das horas itineres que seria o percurso pelo 

qual o trabalhador iria para o seu trabalho e portanto aquele proletário que morava 

em local de difícil acesso contabilizava como hora extra todo o percurso, mas agora 

com a nova reforma trabalhista o trabalhador não terá mais direito algum sobre esta 

hora extra e portanto fica evidenciado que a reforma mitigou de forma considerável 

os direitos dos trabalhadores e esse fato não dá pra negar e dos contrários a essa 

reforma frisam muito sobre esse fato existente com essa flexibilização de direitos e 

portanto averiguou-se que: 

 

“No caso prático, tendo o empregador fornecido transporte e não 
circulando transporte coletivo urbano regular neste horário, o tempo 
despedindo do deslocamento da empresa até a sua residência seria 
somada a sua jornada de trabalho e caso exceda o limite permitido o 
empregador teria a obrigação de pagar as horas excedidas como extras. 
Porém com a Reforma Trabalhista este direito será suprimido, ou seja, 
deixará de existir. Já que a nova lei, além de alterar o entendimento sobre 
o que é considerado tempo de serviço, como dito inicialmente, extingue o 
direito de recebimento das horas in itinere.Com a nova redação o tempo 
despendido pelo empregado até a efetiva ocupação do seu posto de 
trabalho, seja caminhando ou utilizando qualquer meio de transporte, 
inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de 
trabalho do empregado, por não ser considerado como tempo à disposição 
do empregador. Ou seja, independentemente do tempo gasto no 
deslocamento de casa para o serviço e vice-versa, bem como 
independentemente do meio de transporte utilizado se público ou 
fornecido pelo empregador, não será considerado como a disposição do 
empregador e, portanto, não será remunerado. As horas remuneradas 
serão apenas aquelas a partir do ingresso do empregado na empresa”. 
(JUSBRASIL,2017) 

 

A CLT traz em seu texto: 

  

“Art 58, § 2o “O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e 
para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na 
jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou 
não servido por transporte público, o empregador fornecer a 
condução”. (PLANALTO, 2017)  

 

Com a reforma:  

 

“Art. 58, § 2º “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência 
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, 
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo 
à disposição do empregador”. (PLANALTO, 2017) 
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Um ponto também criticado pelos contrários a reforma trabalhista é a 

possibilidade de diminuir o intervalo de almoço para 30 minutos, sendo que antes o 

minímo seria de 1 hora e portanto é evidente que foi um direito mitigado e que fere 

até mesmo a questão de higiene e saúde pública e portanto averiguou-se que: 

  

“Um ponto muito discutido na reforma foi o da possibilidade de redução do 
intervalo de uma hora para trinta minutos, por meio de negociação coletiva, 
nos termos do atual inciso III, do art. 611 da CLT, segundo o qual a 
“convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a 
lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (...) III – intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 
horas”. (SOUTO MAIOR,2017) 

 

Os contrários a reforma trabalhista também criticam ferozmente a questão da 

extinção de vínculo e quitação de direitos que vai facilitar de forma insana as 

dispensas coletivas sendo que esse fato é inconcebivél e perverso Segundo os 

estudiosos contrários a reforma vai acontecer muitas demissões imotivadas e 

portanto averiguou-se: 

 

“A Lei nº 13.467/17 tentou facilitar as dispensas coletivas de trabalhadores, 
fazendo uma equiparação – inconcebível do ponto de vista da realidade 
fática – entre dispensas individuais e coletivas, conforme constou do art. 
477-A: "As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas 
equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização 
prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho para sua efetivação”. (SOUTO MAIOR, 2017) 

 

A reforma trabalhista parece ter começado como uma idéia bem intencionada, 

mas ao passar do tempo ela se tornou um vedadeira retirada de direitos e que o 

projeto de lei começa de forma digna e depois faz um substitutivo piorando e 

escancarando o fim de direitos e que deveria ter feito uma reforma decente, mas não 

fizeram e por isso averigua-se que: 

  

“Esclarecemos desde logo que reiteramos a nossa avaliação de que a 
reforma trabalhista, levada a cabo para atendimento dos interesses do 
grande capital, é ilegítima, por ter sido mero instrumento de reforço dos 
negócios de um setor exclusivo da sociedade, o que, além disso, 
desconsidera a regra básica da formação de uma legislação trabalhista, que 
é a do diálogo tripartite, como preconiza a OIT, e também por conta da 
supressão do indispensável debate democrático que deve preceder a 
elaboração, discussão e aprovação de uma lei de tamanha magnitude, 
ainda mais com essa intenção velada de afrontar o projeto do Direito Social 
assegurado na Constituição Federal.” (SOUTO MAIOR, 2017) 
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Outro fato bastante combatido pelos contrários a reforma é o fato do 

parcelamento das férias em até três vezes é um dos períodos tem que ser pelo 

menos de 14 dias e portanto os contrários a reforma dizem que esse fato prejudicará 

o trabalhador para tirar as suas férias e consequentemente sofrerá uma mitigação no 

direito ao lazer e essa reformulação do artigo 134 da CLT vai permitir essa divisão e 

esse fato é útopico e que  esta questão que fala de comum acordo e que o 

empregado não é obrigado parcelar não vai acontecer na realidade devido a 

truculência e poder patronal em face do empregado e que as férias divididas talvez 

não sirva para o empregado descansar e recuperar de todo ano trabalhado e que 

também a empresa poderá forçar até mesmo a venda de férias, diante desta 

celeuma podemos observer como era e como vai ficar com a nova reforma: 

Observa – se na CLT no seu art. 134 que fala sobre férias: 

 

“Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só 
período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado 
tiver adquirido o direito.                      
 § 1º - Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 
(dois) períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
corridos”. (PLANALTO, 2017) 

 

Após as mudanças da reforma: 
 

“Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só 
período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado 
tiver adquirido o direito.                      
§ 1o  Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser 
usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser 
inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos, cada um”. (PLANALTO, 2017)    

 

Outro aspecto que a reforma abordou e que foi duramente criticada por 

estudiosos do direito trabalhista foi a retirada da gratificação de função para quem 

ocupava cargo de confiança visto que claramente foi uma perda de direito nítida e 

clara e qualquer pessoa leiga pode verificar e contemplar a maldade da reforma 

empresarial trabalhista pelo fato que nada mais é do que uma reforma empresarial e 

que defendeu somente interesses patronais e causou um dos maiores retrocessos 

da história brasileira, pois expressa a súmula 372 do TST: 
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“Súmula nº 372 do TST 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES 
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) - 
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 
I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo 
empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo 
efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da 
estabilidade financeira.  
II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o 
empregador reduzir o valor da gratificação”. (TST, 2017) 

 

Com o advento da Lei 13.467/17 o art. 468 da CLT virá com a seguinte redação: 
 

“Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que 
não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
§ 1o  Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador 
para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 
§ 2o  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, 
não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da 
gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente 
do tempo de exercício da respectiva função”. (PLANALTO, 2017) 

 

Entende-se alguns estudiosos que as inúmeras alegações a favor, da reforma 

trabalhista, em sua amplitude, tendem a resumir o todo por uma parte, onde várias 

mudanças que beneficiam em grande medida o empregador em detrimento do 

empregado e da miséria alheia e exploração do trabalhador que sempre foi 

explorado e com essa lei capitalista, o mesmo vai ser mais explorado ainda pelo fato 

que agora não terá mais a proteção do Estado.  

A reforma que está sendo imposta vai trazer principalmente precarização para 

o trabalhador brasileiro, a mesma não foi discutida com entidades de classes, juízes 

do trabalho, procuradores do trabalho, é evidente que vivemos a desigualdade e 

vem uma reforma para ampliar ainda mais a desigualdade e a precarização e até 

mesmo o trabalho escravo. 

Vivemos um período difícil e o que está sendo imposto de forma unilateral vai 

multiplicar e permitir desenfreadamente as más condições do trabalho e dificultar a 

fiscalização, o emprego e o salário justo. 

O trabalhador brasileiro vai ser prejudicado grandemente, mas que por 

enquanto parece que ainda não teve a percepção do tamanho do desmonte de 

direitos que acontecerá que não vai ter modernização alguma, mas sim retrocesso e 

essa alteração faz com que aquilo que o trabalhador negociar com o patrão vai valer 
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mais do que a lei e isso vai virar um balcão de negócios e que o acordo entre patrão 

e empregado é muito desigual e que o desemprego vai fazer com que o empregado 

aceite vários acordo prejudicias com o medo de ser demitido. Nesse sentido, a 

averiguação de artigo por artigo que foi modificado, na CLT, carece de futura 

averiguação.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através de tudo relatado neste trabalho, entende-se que por aqui não se 

encerra a discussão sobre a reforma trabalhista e a flexibilização das leis do 

trabalho, e de longe tem-se a intenção de esgotar tal discussão, a empreitada desta 

pesquisa é de apenas demonstrar o quanto é importante desde já trazer como vem 

sido tratada e exposta a reforma trabalhista e por conseguinte, a atual flexibilização 

das leis do trabalho. 

Nesta pesquisa é revelado que para uma sociedade que tem por anseio 

sempre progredir e melhorar as relações de trabalho em seu bojo, deve se atentar 

para aquilo que vai além do aparente, onde é nitido que a reforma trabalhista é bem 

maior e mais profunda do que  nos foi exposto de antemão pelos defensores desta e 

pelos meios de comunicação, que tendenciosamente em sua ampla maioria a 

colocaram como extremamente benéfica à sociedade.  

 O leitor perceberá, através dos capítulos expostos, que a prioridade desta 

pesquisa deu-se no sentido de ressaltar sociologicamente e historicamente, o 

advento da reforma trabalhista no Brasil, matéria extremamente recente mas que 

merece desde já ser debatida, tendo em vista que como retratado nesta pesquisa 

está entrará em vigor no dia 13 de novembro de 2017. 

Um panorama histórico retratou-se, onde viu-se o advento da CLT, a CLT  à 

luz da Constituição Federal e como clímax algumas das principais mudanças entre 

as 117 modificações da letra da lei, que a reforma trabalhista trará.  

Sendo assim, e colaborando nesse sentido, a exposição e análise de 

trabalhos correlatos, traz mais profundidade histórica a esta pesquisa, onde a 

dinâmica e o momento histórico averiguado, para que uma flexibilização das leis do 

trabalho aconteça é propício.  

Por fim, nota-se e verfica-se as argumentaçoes a favor e contrárias a 

reforma trabalhista, onde torna-se nítido, que o todo está claramente sendo 

resumido em apenas parte, pois à conhecimento geral da sociedade, apenas 

superficialmente, através dos meios de comunicação, foi-se apresentada esta 

reforma.  

Vincula-se a esta pesquisa á importância de trazer ao leitor, bases para o 

entendimento de que a reforma trabalhista não vem por a caso, e que as bases para 

que esta tenha acontecido, vem de um processo histórico chamado reestruturação 
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produtiva, onde se faz necessária tal reforma, principalmente após a crise de 2008, 

para que a roda da acumulação de capital, continue a ‘’girar’’, e por conseguinte, 

para tentar garantir que futuras crises sejam mais amenas. 

Desse modo, como comumente é sabido esta sociedade, a capitalista, é 

baseada na expropriação e exploração do trabalhador, onde através de tais 

primícias básicas, o lucro é obtido pelo capitalista. Veja-se que, se a lógica da 

obtenção de lucro através da exploração da força de trabalho atravanca-se, as 

engrenagens desta sociedade se veêm em perigo, desse modo sera através de 

medidas tais quais a da reforma trabalhista, que um suspiro de vida será dado ao 

sistema capitalista, onde é evidente que o real objetivo de tais medidas é fazer com 

que a classe trabalhadora pague pela crise econômico-financeira atual. 

Ainda é de grande relevância, nesta pesquisa, a verificação dos principais 

pontos constantes no bojo das argumentações dos defensores da reforma 

trabalhista, e como estes são respondidos ou analisados por aqueles que não são 

defensores. Onde para tanto, foi-se realizada a exposição destes pontos e 

automaticamente, já tecida a crítica sobre tais ao longo da exposição do tema. 

No decorrer desta pesquisa, inúmeras dificuldades apareceram, 

principalmente dificuldades com relação ao material de pesquisa, tendo em vista que 

o assunto da reforma trabalhista é extremamente recente, e muito do que foi 

encontrado vincula-se essencialmente a artigos encontrados na internet, já com 

relação a ideia de flexibilização do trabalho encontra-se mais material a disposição 

tendo em vista que a reforma trabalhista é apenas um meio pelo qual a flexibilização 

da lei pode ocorrer e que a flexibilização das leis do trabalho já vem sido debatida 

bem antes da forma, reforma trabalhista. 

Mais dificuldades foram encontradas, no sentido de como o debate seria 

apresentado ao leitor, sendo optado pela realização de um trabalho que fosse mais 

para próximo à disciplina de sociologia do direito, pois a discussão da reforma 

trabalhista e seus efeitos na sociedade, não podem apenas se restringir a 

averiguação de artigo por artigo que foi mudado na CLT, onde se tal empreitada 

tivesse sido realizada, acredita-se que este trabalho tornaria-se extremamente 

positivo, ou seja, seria algo extremamente mecanizado.  

Pois bem, tal empreitada de analisar artigo por artigo dos 117 modificados, 

na CLT, poderia ter sido feita, mas não foi o que pretendeu-se e não é o que se 

pretende nessa pesquisa, que sobre tudo teve a intenção de ser crítica em um 
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sentido mais dialético, demonstrando as contradições histórico-econômica-políticas 

e sociológicas da ascenção de modificação na lei, tal qual é a reforma trabalhista, 

que nitidamente tende por favorecer a manutenção do status quo, nesta sociedade. 

Sugere-se ao leitor, que observado e verificado nesta pesquisa, os 

esclarecimentos mais candentes entorno da reforma trabalhista e 

consequentemente da flexibilização das leis que esta traz, que posteriormente como 

trabalhos futuros, seja realizada a análise de artigo por artigo que sofreu modificação 

na CLT, em um trabalho que seja mais extenso do que o que pretende uma 

pesquisa de conclusão de curso, que é extremamente baseada em apenas 

constatações. 

Frisa-se ainda, que no decorrer dos acontecimentos que o futuro trará à 

história desta sociedade, por este tema ser extremamente recente, que afirmações 

mais profundas poderão ser trazidas e talvez o que hoje é, possa não ser mais.  
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