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RESUMO 

  

  

O presente trabalho tem por finalidade analisar as mudanças hermenêuticas trazidas pela Reforma 

Trabalhista de 2017 e como elas influenciam na atividade interpretativa da Justiça do Trabalho. 

Para tanto, é feita uma breve análise da Lei n. 13.467/2017, trazendo uma visão crítica acerca das 

alterações legislativas, das suas justificativas e tramitação e, também, do contexto político e 

econômico em que se inserem. Posteriormente, parte-se para um estudo sobre a Hermenêutica 

Clássica, suas Escolas e métodos e sobre a Hermenêutica do Trabalho pré-reforma, com foco 

na hierarquia das fontes normativas e princípios trabalhistas, objetivando subsidiar os capítulos 

seguintes. Por conseguinte, adentra-se, especificamente, nas viradas hermenêuticas trazidas pela 

reforma no âmbito do Direito do Trabalho, demonstrando quais são os artigos que mais 
influenciarão no processo interpretativo e integrativo do aplicador do direito e suas consequências 
para a principiologia e para a pirâmide normativa do Direito do Trabalho. Objetiva-se provar que 

existiram alterações hermenêuticas e defender a aplicação do estudo dessas mudanças à atividade 
interpretativa da Justiça do Trabalho, com o intuito de estabelecer como será parte do desafio de 
aplicar a nova legislação, respeitando todo o arcabouço normativo e axiológico de um ordenamento 
sistêmico e harmônico.  

  

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Hermenêutica Jurídica. Reforma Trabalhista. 

Interpretação do Direito. Aplicação do Direito.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 

  

The present work aims to analyze the hermeneutic changes brought by the Labor Reform of 

2017 and how they influence the interpretive activity of Labor Justice. To do so, a brief analysis 

of Law no. 13.467 / 2017, bringing a critical view on the legislative changes, their justifications 

and procedure, and also the political and economic context in which they are inserted. 

Subsequently, a study on Classical Hermeneutics, its Schools and methods, and on the 

Hermeneutics of Pre-Reform Work, focusing on the hierarchy of normative sources and labor 

principles, is proposed, aiming to subsidize the following chapters. Consequently, it focuses 

specifically on the hermeneutic changes brought about by the reform in the scope of labor law, 

demonstrating which are the articles that will most influence in the interpretative and integrative 

process of the applicator of the law and its consequences for the principles and normative 

pyramid of Labor Law. Proving that there were hermeneutic changes and defending the 

application of the study of these changes to the interpretive activity of the Labor Justice, aiming 

to establish how it will be part of the challenge to apply the new legislation, respecting the 

whole normative and axiological framework of a systemic and harmonic ordering. 

  

Keywords: Labor Law. Legal Hermeneutics. Labor Reform. Interpretation of Law. Application 

of Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade complexa, na qual o indivíduo se identifica a partir do ofício que 

exerce, é difícil encontrar um campo com maior dinamicidade que o laboral. É natural, portanto, 

surgirem alterações de regulação que tenham por finalidade acompanhar a velocidade do mundo 

do trabalho e reduzir a desigualdade existente entre o capital e o trabalho.  

Dessa forma, a inserção da Reforma Trabalhista em um sistema composto por regras, 

princípios, costumes, práticas consolidadas, Constituição, tratados e outras fontes, inclusive, 

superiores à supracitada lei, exige uma revisita à teoria do Direito do Trabalho, principalmente 

com base na Hermenêutica Jurídica e nos princípios laborais. Permite-se, então, que os 

aplicadores do direito, com a responsabilidade, deem à Reforma Trabalhista a interpretação que 

melhor efetive os direitos e garantias fundamentais, harmonizando-a com o sistema. 

Por conseguinte, o presente trabalho tem como objetivo primordial apresentar as mudanças 

hermenêuticas trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017 e como elas influenciam na atividade 

interpretativa da Juiz do Trabalho, demonstrando que a aplicação do direito é, justamente, o 

resultado de uma atividade interpretativa realizada de acordo com regras da hermenêutica. Assim, 

busca-se responder a seguinte pergunta-problema: Diante das mudanças hermenêuticas trazidas 

pela trabalhista, como deve se pautar a Justiça do Trabalho na aplicação e interpretação da CLT, 

com a finalidade de garantir a coerência do ordenamento jurídico? 

A estrutura desta monografia se inicia com o capítulo 2, o qual estudará a recente Lei 

13.467/2017, denominada de Lei da Reforma Trabalhista, que trouxe grandes alterações no Direito 

do Trabalho. Nesse sentido, serão analisados criticamente os cenários político e econômico que 

influenciaram sua aprovação, as justificativas explícitas e implícitas e, por fim, apresentar-se-á uma 

visão geral sobre as mudanças trazidas pela alteração legislativa.  

O terceiro capítulo fará uma breve análise da Hermenêutica Jurídica clássica e seus 

institutos metodológicos de interpretação, aplicação e integração, com foco no Direito do Trabalho. 

Dessa maneira, partirá da abordagem acerca das Escolas Interpretativas, posteriormente, passará a 

tratar do problema das lacunas e da hierarquia das fontes normativas trabalhistas. Esse capítulo será 

finalizado tratando da visão clássica da principiologia trabalhista e da Teria do Diálogo das Fontes.  

Depois de passar por esse subsídio lógico, o capítulo 4 adentrará, especificamente, nas 

viradas hermenêuticas trazidas pela reforma trabalhista no âmbito do Direito do Trabalho. Por 

conseguinte, serão analisados minunciosamente os artigos que, no entendimento do presente 

trabalho, mais influenciarão no processo interpretativo e integrativo do aplicador do direito. Sendo 

assim, será retomada a principiologia trabalhista, com a finalidade de compreender se houve alguma 
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consequência em sua aplicação e, por fim, também será rediscutida a hierarquia das fontes 

trabalhistas pós-reforma.  

Tomando por base que o aplicador deve ajustar a lei à situação concreta, o quinto capítulo 

terá o fulcro de aplicar o estudo das mudanças hermenêuticas, feito no capítulo anterior, à atividade 

interpretativa da Justiça do Trabalho. Com o fim de estabelecer como será parte do desafio de 

compreender a nova legislação respeitando todo o arcabouço normativo e principiológico de um 

ordenamento sistêmico e harmônico. Assim, partirá da análise da neutralidade do juiz, tratará do 

controle difuso de constitucionalidade e do controle de convencionalidade, por fim, abordará a 

discussão sobre a atividade criativa do Judiciário, e, também, como a Teoria do Diálogo das Fontes 

pode ajudar o intérprete do direito a aplicar de forma mais coerente a reforma trabalhista.   

Quanto aos aspectos metodológicos, o presente estudo será realizado mediante a técnica 

documental indireta, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental. A primeira envolverá a 

análise de algumas obras que tratam sobre o tema abordado, a exemplo de livros, monografias, 

teses, artigos publicados em revistas jurídicas, dentre outros. A documental será feita com base na 

análise de diplomas normativos que são essenciais para o estudo desenvolvido nessa pesquisa.  

O modelo teórico que será utilizado é o hermenêutico-argumentativo, interpretando a 

legislação e a doutrina através de uma análise crítica das observações a serem trazidas no 

presente estudo. Quanto à abordagem, a tipologia da pesquisa é qualitativa, pois buscará 

compreender as alterações com um objetivo exploratório.  
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2 REFORMA TRABALHISTA 

 

O Direito do Trabalho possui origem nas necessidades da classe trabalhadora frente à 

exploração patronal. Dessa maneira, a intervenção estatal tem a finalidade de equilibrar essa 

relação jurídica entre empregado e empregador. Ou seja, a seara trabalhista tem por objetivo 

promover a inclusão social da classe laboral, trazendo-lhe um mínimo de dignidade a partir de 

um complexo normativo. 

Ao se investigar as raízes históricas dos direitos trabalhistas, percebe-se que, além do 

objetivo de se conferir um patamar civilizatório à classe laboral, o grande escopo do 

reconhecimento formal de direitos foi domar a revolta da classe operária para permitir ao capital 

continuar a se expandir mediante a exploração da mão de obra. Assim, os direitos trabalhistas 

surgem para atender a necessidade da classe trabalhadora, mas, também, para manter o capital 

ideologicamente vivo.1 

No ordenamento brasileiro, o trabalho é um direito social, tendo proteção diferenciada, 

sobretudo na enumeração de diversos direitos fundamentais atribuídos aos trabalhadores 

urbanos e rurais. A Constituição da República, no caput do seu artigo 7º2, traz o imperativo da 

ampliação de direitos trabalhistas, mediante a observância dos princípios da progressividade e 

da vedação ao retrocesso social, a partir da expressão “além de outros que visem a melhoria de 

sua condição social”.3  

Portanto, a Carta Magna vê o trabalho como o valor central da sociedade brasileira, 

conferindo-lhe grande importância para o cumprimento dos objetivos fundamentais da 

República, quais sejam: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e, por fim, a promoção do bem comum.4  

O Estado se constitui, inclusive, pela Justiça do Trabalho, como reduto de realização, 

mesmo que tardia e parcial, dos direitos sociais. Até porque, a democracia traz o ônus da 

necessidade de estruturas capazes de promover o retorno à ordem jurídica democraticamente 

                                                 
1 ROCHA, Cláudio Jannotti da; RIBEIRO, Ailana. A desnaturação do Direito do Trabalho sob o véu da “Reforma 

Trabalhista”. Revista Síntese Trabalhista e previdenciária, São Paulo, Ano 29, n. 338, p. 104, ago. 2017. 
2  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) 
3 COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; BELTRAMELLI NETO, 

Silvio. Reforma Trabalhista na Visão de Procuradores do Trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 7.  
4 BELTRAMELLI NETO, Silvio; COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. Pressupostos para a aplicação jurisdicional 

da reforma trabalhista: processo legislativo democrático, dever de proteção dos direitos humanos pelas autoridades 

estatais e controle de convencionalidade. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Reforma Trabalhista e seus 

impactos. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1410. 
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instaurada, assim, significa ter direitos e deveres, mas também contar com uma estrutura forte 

que os faça valer quando violados. Do contrário, a própria democracia se revelaria como uma 

farsa. Elegem-se representantes, aprovam-se normas e se concede ao Estado o monopólio da 

jurisdição. Contudo, em contrapartida, é dever do cidadão exigir do Estado que garanta a 

realização dessa ordem quando seus direitos são violados.5 

Dessa forma, diante das violações de direitos básicos praticadas por determinados 

segmentos empresariais e empregadores, muitos trabalhadores precisam buscar na 

Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal, a garantia de um patamar mínimo 

de direitos para um trabalho digno, e encontram na Justiça do Trabalho a possibilidade de 

reconhecimento dos direitos violados. Porém, para Deláide Alves Miranda Arantes e Maria 

Cecília de Almeida Monteiro Lemos, essa legislação protetiva conquistada pela classe 

trabalhadora ao longo de um século foi golpeada pela reforma trabalhista. 6  

Por essa razão, a legislação trabalhista, arduamente conquistada, foi se aperfeiçoando e 

se enrijecendo com o passar do empo, dispondo de normas que limitam, freiam e até proíbem 

a apropriação da força de trabalho sem observação das condições de saúde e segurança, e da 

devida contraprestação. 7  

Os avanços sociais apenas são possíveis no contexto do trabalho regulado e protegido. 

Sendo assim, a paralisia ou o retrocesso são inconstitucionais, pois, a Constituição não é 

indiferente à situação dos trabalhadores, de modo que não é razoável a interpretação que negue 

valor jurídico ao caput do seu art. 7º, que impõe a melhoria da condição social dos 

trabalhadores.8 

Contudo, o alicerce protetivo trabalhista de consolidação e promoção de direitos se 

encontra sob iminente risco com a aprovação da Lei nº 13.467/2017. Essa reforma, em tempo 

recorde, produziu a mais ampla e profunda alteração da legislação, desde o advento da própria 

CLT, promovendo uma verdadeira devastação de direitos, a partir da criação de um vasto 

cardápio de contratos precários, da extinção de direitos, da permissão de redução e renúncia de 

                                                 
5 SEVERO, Valdete Souto. A reforma Trabalhista como elemento do golpe e o fim do estado social. In: RAMOS, 

Gustavo Teixeira et. al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista. Bauru: Canal 6, 2017, p. 376. 
6 ARANTES, Delaíde Alves Miranda; LEMOS, Maria Cecília de Almeida Monteiro. Reforma trabalhista e 

previdenciária: reflexões sobre os impactos na sociedade brasileira In: TEIXEIRA, Marilane Oliveira et. al (orgs.). 

Contribuição Crítica À Reforma Trabalhista. São Paulo: UNICAMP/IE/CESIT, 2017. p. 122. Disponível em: 

<https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2017. 
7 BELLOTI, Aline Carla Lopes; TEIXEIRA, Louise Helene de Azevedo. A interferência da prevalência do 

negociado sobre o legislado: a banalização do registro da jornada de trabalho. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. 

al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista.. Bauru: Canal 6, 2017, p. 19.  
8 PEREIRA, Ricardo José Macêdo de Britto. Prevalência do negociado sobre o legislado na perspectiva 

constitucional. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. A reforma trabalhista e seus impactos. Salvador: Jus 

Podivm, 2017, p. 617. 
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inúmeros direitos com base na autonomia da vontade individual ou coletiva, do 

enfraquecimento da estrutura sindical e, ainda, do estabelecimento de inúmeros obstáculos de 

acesso à Justiça do Trabalho.9 

Portanto, esse capítulo tem por objetivo explicitar, sob uma visão crítica, como estava o 

cenário político pré-reforma, quais foram as justificativas que legitimaram tal proposta, como 

ocorreu a tramitação do projeto e, principalmente, compreender os principais impactos que as 

mudanças trouxeram para o ordenamento jurídico e para os trabalhadores que necessitam da 

proteção da Justiça do Trabalho. 

 

2.1 O CENÁRIO POLÍTICO À EPÓCA DA REFORMA 

 

O véu da “reforma” surgiu em um momento de grande instabilidade política e 

institucional no Brasil, expresso por um conflito ideológico e econômico entre os trabalhadores 

e o capital. Em verdade, o cenário político dessas mudanças legislativas constitui uma disputa 

política, muitas vezes, atendendo reivindicações da classe empresarial sob a justificativa da 

modernização. 

A Reforma Trabalhista, conforme o entendimento de Ivan Alemão, veio para alterar 

certos artigos da CLT. Não foi criado um “novo código”, como ocorreu com o Código de 

Processo Civil, no qual as propostas saíram, em sua maioria, do campo acadêmico e conceitual, 

por meio de uma comissão de juristas. Ela é fruto do amálgama de projetos, com temas bem 

distintos, que atendiam, inclusive, interesses de empresários e de setores como o advocatício e 

as entidades sindicais – em temas conflitantes com o entendimento TST. Contudo, ele deixa 

claro que atender alguns desses quesitos não significa que os advogados e sindicalistas tenham 

saído vitoriosos quando se avalia os efeitos da reforma em seu conjunto.10  

Nesse contexto, importante falar de Luiz Phillipe Mello Filho e sua palestra no 

CONAMAT11, a qual retomou a ideia de pilhagem do Estado de Direito, citando Ugo Mattei e 

Laura Nader, dois professores da Universidade da Califórnia. Segundo essa teoria, o Direito 

tem sido usado para justificar, administrar e sancionar a conquista e a pilhagem, o que tem 

resultado em disparidades globais. Para ele, quando os agentes empresarias dominam, o Direito 

se transforma em produto da economia, sendo utilizado para proteger o desempenho financeiro. 

                                                 
9 COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; BELTRAMELLI NETO. 

Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 8.  
10 ALEMÃO, Ivan. A Reforma Trabalhista e o TST. Revista LTr Legislação Trabalhista. São Paulo, v. 81, n. 09, 

set. 2017.  
11 19º Congresso dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Belo Horizonte, mai. 2018. 
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Ou seja, a usurpação dos mais vulneráveis pelos poderosos mantém um status quo de 

desnivelamento das relações humanas.12 

Da mesma forma, José Eduardo Faria entende que, com a produção desordenada de 

normas de diferentes tipos, a tradicional concepção normativista do direito como um sistema 

lógico-formal fechado e hierarquizado é substituída pela organização em “rede”, que se destaca 

pela variabilidade de fontes e pela provisoriedade das engrenagens normativas. Assim, a 

distinção entre interesses privados e interesses comuns e coletivos traz uma tutela conflitante. 

Nesse ínterim, vão surgindo rupturas institucionais nas estruturas jurídicas e políticas legadas 

pelo Estado Liberal, fortalecendo a necessidade de novos institutos legais especialmente 

voltados aos setores socialmente marginalizados e oprimidos na realidade.13 

Contudo, a falta de novas propostas daqueles que discursavam “a favor” dos 

trabalhadores enfraquece a possibilidade de negociação. Assim, foi transmitido para a 

sociedade que, de um lado havia quem estava apresentando uma solução para o país e o para 

desemprego crescente; e, do outro lado, os que queriam manter a situação como estava, ou seja, 

a crise econômica e política. Portanto, na visão de Ivan Alemão, não houve qualquer espaço 

propício para negociações de ordem técnica, com o objetivo de diminuir as distorções e o 

impacto das mudanças sobre a seara laboral.14  

A estratégia utilizada, primeiramente, ocultou os verdadeiros problemas econômicos e 

os seus responsáveis, exculpando assim os donos dos meios de produção. Posteriormente, usou 

as mídias de massa para construir um discurso superficial de que a legislação é ultrapassada e 

um obstáculo para a contratação. Por fim, recorreu a um governo golpista e um parlamento 

conservador, ambos financiados pelo capital, para que se retirassem os limites que a legislação 

impõe aos donos dos meios de produção.15 

Qualquer conclusão acerca da reforma deve ser analisada à luz dos princípios 

constitucionais e, também, sob o enfoque próprio do Direito do Trabalho. Contudo, a influência 

que recebe das questões econômicas levará a inadequação para o ordenamento jurídico. Pois, a 

alegada modernização das relações trabalhistas no país é contraposta à realidade. A estratégia 

                                                 
12 MELLO FILHO, Luiz Phillipe V. de. Reforma Trabalhista: independência judicial e Estado Social. 19º 

Congresso dos Magistrados da Justiça do Trabalho – CONAMAT. Youtube. Belo Horizonte, mai. 2018. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=uqqP5J5EuO4> Acesso em: 21 mai. 2018. 
13 FARIA, José Eduardo. O direito num cenário de transformação. Revista dos Tribunais, v. 986, p. 490 – 494, 

dez. 2017. 
14 ALEMÃO, Ivan. A Reforma Trabalhista e o TST. Revista LTr Legislação Trabalhista. São Paulo, v. 81, n. 09, 

set. 2017. 
15 MENDONÇA, Ricardo Nunes de Mendonça. O golpe, a desregulamentação trabalhista e a desigualdade que 

voltará a crescer. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista. Bauru: Canal 6, 

2017, p. 344. 
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de desmonte das políticas sociais e de retirada de direitos serve para reduzir o papel do Estado 

na formulação e implementação de políticas públicas, reservando fatias maiores para a 

iniciativa privada. Contudo, a redução do Estado e do seu papel na sociedade, dentro de uma 

orientação neoliberal, gerará um enorme custo para a população.16 

No exercício do poder temporário, resta claro que as pautas restritivas entraram ao 

mesmo tempo: terceirização, reforma trabalhista e previdenciária. Todas com uma 

característica política de extinção ou forte restrição, não de reforma. Por mais que seus autores 

afirmem o contrário, busca-se restringir acessos com artifícios redacionais.17  

Não é à toa que a Justiça do Trabalho sofre tantos ataques em sua missão de equilibrar 

os interesses entre o capital e o trabalho, pois, é a justiça mais célere e tem implementado todos 

os esforços para cumprir a determinação constitucional da entrega prestacional. Mesmo que 

não resolva completamente os conflitos capital e trabalho, sem sua interferência o desequilíbrio 

seria grande. Contudo, não se pode aceitar o desprezo aos direitos sociais, o descumprimento à 

lei ou a vingança institucional sofrida pela Justiça do Trabalho.18 

Dessarte, frente a um cenário de crise econômica e política, um conjunto de alterações 

legislativas foi adotado com o objetivo favorecer o capital e os anseios políticos da classe 

dominante, possibilitando a diminuição de custos com direitos trabalhistas e mantendo o 

desiquilíbrio entre empregados e empregadores. Esse é o verdadeiro cenário político da reforma 

da legislação trabalhista.    

 

2.2 O DÉFICT DEMOCRÁTICO 

 

A sociedade brasileira se identifica com base em seus ofícios, dessa forma, alterações 

de regulação na legislação trabalhista precisam passar por uma discussão democrática, com o 

objetivo de entender a realidade dos trabalhadores e ao, mesmo tempo, acompanhar as 

modificações da seara. Contudo, isso não ocorreu e, mais uma vez, precisa-se conviver com 

uma imposição estatal sem a participação dos destinatários. 

                                                 
16 COELHO, Bernardo Leôncio Moura; ALBUQUERQUE, Edmilson Dias de. Reflexos da reforma trabalhista na 

atividade de representação sindical. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues 

Bandeira; BELTRAMELLI NETO. Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus 

Podivm, 2018, p. 421 - 422. 
17 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Reforma trabalhista: qual é mesmo o seu sentido? In: RAMOS, Gustavo 

Teixeira et. al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista. Bauru: Canal 6, 2017, p. 202. 
18 ARANTES, Deláide Alves Miranda; LEMOS, Maria Cecilia de Almeida Monteiro. Em defesa da justiça do 

trabalho, do direito do trabalho e da CLT: os ataques e as ameaças da reforma trabalhista. Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho, v. 83, n. 1, p. 96-98, jan/mar 2017. 
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Necessário destacar que, apesar de realizadas audiências públicas no âmbito da 

comissão especial instituída para analisar o mencionado projeto de lei na Câmara, não há como 

se afirmar que houve o necessário debate em torno da alteração legislativa. Isso porque, antes 

da aprovação do substitutivo, apenas sete artigos alteravam a CLT e oito alteravam a Lei nº 

6.019/1974, constantes da proposta original do Poder Executivo. O referido substitutivo, que 

aumentou e modificou o projeto originalmente enviado, foi aprovado quase que 

instantaneamente, na Câmara dos Deputados.19 

 Em nenhum momento, as entidades sindicais nacionais representativas dos 

trabalhadores foram convidadas pelo Poder Executivo a discutir o projeto de lei. Nem se pode 

alegar que essas discussões foram feitas perante o parlamento brasileiro, pois toda a tramitação 

junto ao Poder Legislativo durou tão-somente cerca de cinco meses, também não foi 

oportunizado um amplo debate sobre os pontos constantes da proposta e sobre o seu potencial 

de promoção de retrocessos sociais, atingindo e reduzindo o patamar civilizatório mínimo há 

muito existente no direito do trabalho.20  

Não obstante a falta de oportunidade de debate democrático, o Senado Federal abriu 

mão de sua prerrogativa e de seu papel constitucional como casa revisora, não fazendo qualquer 

mudança no teor do projeto, apenas recomendou vetos e a edição de uma medida provisória 

para “corrigir” outros pontos.21 O projeto de lei, então, é redigido a portas fechadas diretamente 

pelo setor interessado em seus resultados, sem participação daqueles que serão atingidos pelas 

novas regras, busca-se garantir a efetividade do atropelo do processo legislativo por meio de 

um ajuste prévio entre o Poder Executivo e a maioria de representatividade que este detém no 

Legislativo.22   

Inclusive, nota-se uma grande quantidade de dispositivos feitos em entendimento 

contrário ao que já foi postulado no Tribunal Superior do Trabalho, como se houvesse um 

propósito político em desmoralizar a jurisprudência desse órgão de cúpula, para Homero Batista 

Mateus da Silva, não pode ser casual a ocorrência de tantas afrontas ao teor dessas súmulas.23 

                                                 
19 COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; BELTRAMELLI NETO, 

Silvio. Reforma Trabalhista na Visão de Procuradores do Trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 8.  
20 BELTRAMELLI NETO, Silvio; COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. Pressupostos para a aplicação jurisdicional 

da reforma trabalhista: processo legislativo democrático, dever de proteção dos direitos humanos pelas autoridades 

estatais e controle de convencionalidade. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Reforma Trabalhista e seus 

impactos.  Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1411. 
21 Ibidem, p. 1412.  
22 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Sem uma Seção Especial para a “Reforma” Trabalhista. Revista Síntese Trabalhista 

e Previdenciária, São Paulo, v. 338, p. 11, ago. 2017.  
23 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p 11. 
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Portanto, além do evidente déficit de debate social, vício que compromete a legitimidade 

da lei promulgada, a reforma consagra a precarização das relações de trabalho, além de 

institucionalizar conhecidas práticas fraudulentas nos contratos de trabalho. Assim, contraria a 

norma protetiva ao ignorar a desigualdade entre as partes e a hipossuficiência do trabalhador.24 

Contudo, no campo jurídico, onde os principais atores são os procuradores do trabalho, 

advogados, auditores, entidades sindicais, e sobretudo, os juízes do trabalho, caberá, a partir da 

provocação, aplicar o novo Direito do Trabalho e formar a nova jurisprudência.25  

São inúmeras as críticas à reforma, não só por causa dos prejuízos que são causados aos 

trabalhadores, ou seja, aqueles verdadeiramente impactados pela reforma na legislação 

trabalhista. Mas, principalmente, pela falta de oportunidade de a sociedade se manifestar sobre 

as mudanças, o que acarreta trabalhadores preocupados com o destino de seus direitos sociais.   

 

2.3 TRAMITAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Dessa forma, cumpre analisar as motivações que estão por trás das mudanças na 

legislação do direito trabalhista, as quais têm uma visão neoliberal da economia, e alteram 

prerrogativas e garantias já consolidadas no ordenamento jurídico.  

Mesmo diante da reprovação da ampla maioria da população e dos protestos de setores 

da sociedade relacionados ao mundo do trabalho, como entidades representativas de 

trabalhadores, magistrados, advogados e a academia, o Governo Federal levou adiante a ideia 

de alterar a CLT. Somam-se a esses fatores a ausência de debates com a sociedade, a 

desinformação da população alimentada pela mídia, a pressão de lobbys empresariais e o 

açodamento da tramitação. O resultado é uma legislação que retira direitos, precariza as 

relações de trabalho e atinge os setores mais vulneráveis da população, acentuando as 

desigualdades sociais e restringindo o direito de acesso à justiça. 26 

Na exposição de motivos do Projeto de iniciativa do Governo Temer, lamentava-se o 

excesso de litigação judicial trabalhista, a falta de cultura do diálogo e a resolução intra-

                                                 
24 COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; BELTRAMELLI NETO. 

Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 9. 
25 BELTRAMELLI NETO, Silvio; COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. Pressupostos para a aplicação jurisdicional 

da reforma trabalhista. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; 

BELTRAMELLI NETO, Silvio. Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus 

Podivm, 2018, p. 534. 
26 ARANTES, Deláide Alves Miranda Arantes; LEMOS, Maria Cecilia de Almeida Monteiro. A lei 13.467/2017 

da Reforma Trabalhista e os impactos para mulheres no trabalho. In: ARRUDA, Kátia Magalhães; ARANTES, 

Deláide Alves Miranda. A centralidade do trabalho e os rumos da legislação trabalhista. São Paulo: LTr, 2018, 

p. 69. 
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empresarial das disputas entre trabalhadores e empresários. Com este propósito, trouxe o 

exemplo de ordens jurídicas europeias, nas quais a negociação coletiva e a representação laboral 

teriam ajudado à emergência de um “ambiente colaborativo” entre trabalhador e empresa, 

resultando na melhoria no nível de produtividade de empresa.27  

Portanto, com o objetivo de obter uma sustentação política e a aceitação por parte da 

sociedade, apresentou-se como justificativa extrínseca a necessidade de se atualizar a legislação 

em face das mudanças sociais, para que as empresas tivessem maior competitividade, com 

vistas a alcançar o crescimento econômico e obter mais emprego. Gustavo Filipe Barbosa 

Garcia demonstra que se argumentou, em síntese, que os tempos mudaram e que as leis 

aprovadas no passado não atendiam mais as necessidades do mundo pós-moderno, impondo-se 

a sua adequação à atualidade.28  

Cabe notar que a visão “harmoniosa” do mundo laboral e empresarial que se pretende 

“vender” sobre o mundo europeu é essencialmente um mito. A exposição de motivos demonstra 

a ideia de que a culpa pelos problemas na economia brasileira e no mundo empresarial deve 

recair sobre os trabalhadores, sindicatos e Justiça do Trabalho, já que são eles que cultivam a 

“litigiosidade”. Assim, as alterações que são “benéficas” para a economia, corresponderiam, na 

realidade, em vantagens para o setor empresarial, sendo a precarização da situação do 

trabalhador a chave para o suposto aquecimento da economia.29  

Essa flexibilização parte da premissa de que o direito do trabalho rígido é responsável 

pela redução do crescimento econômico e pelo desemprego. Contudo, os que defendem a 

flexibilização, afirmam que assim se deixa de dar liberdade às partes para estabelecerem o que 

é melhor, dessa forma, é necessário que os direitos fixados pelo Estado sejam passíveis de 

negociação, para se ajustar à realidade econômica do país.30  

Portanto, depois de uma tramitação relâmpago e sem a necessária discussão com a 

sociedade, a reforma foi aprovada pelo plenário do Senado com 50 votos favoráveis, 26 

contrários e uma abstenção, sendo encaminhada à sanção presidencial. Votação essa que 

                                                 
27 FREITAS, Ana Maria de; SILVA. Carolina de Freitas e. A reforma trabalhista e a implementação de políticas 

públicas de reducionismo de direitos sociais: crise e austeridade em tempos de golpe. In: Golpe de 2016 e a 

Reforma Trabalhista. Gustavo Teixeira Ramos et. al. Bauru: Canal 6, 2017, p. 37.  
28 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Tendências da Reforma Trabalhista na Lógica Inerente ao Capitalismo. 

Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 329, p. 16 – 18, nov. 2016.   
29 FREITAS, Ana Maria de; SILVA. Carolina de Freitas e. op. cit., p. 38.  
30 FREITAS, Luiza Cristina de Albuquerque; MESQUITA. Vale Jacob Chaves. Reforma trabalhista: uma análise 

a partir da experiência da América Latina. Revista da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT, 

Belo Horizonte, v. 5, n. 5, p. 162. jan./dez. 2017. 
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ocorreu depois de 7 horas de ocupação da mesa por parlamentares femininas, atingiu de forma 

vital o sistema de fiscalização e a Justiça do Trabalho.31 

Durante a tramitação do projeto da reforma, ouviram-se apelos da classe política no 

sentido de que eles, como legítimos representantes do povo, estavam respondendo aos anseios 

de todos que esperavam soluções concretas para os problemas. Ao mesmo tempo, o parecer do 

Senado bombardeia estatísticas e dados favoráveis às reformas, dizendo que ela se dirige aos 

desamparados e que a população clama pelas reformas. 32  

Alegadamente, as modificações legislativas visaram evitar supostos abusos no exercício 

do direito de postular perante a Justiça do Trabalho. Mas, se esse foi realmente o motivo das 

inovações, os legisladores caíram em um erro conceitual gravíssimo. O exercício leal do direito 

de litigar é dever das partes e já se encontram na legislação maneiras de coibir o desvio desse 

dever. Assim, as disposições da reforma sugerem vilipêndio à Constituição e aos princípios que 

ela consagra com fim de construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.33 

Cláudio Brandão lembra a maciça campanha publicitária que invadiu todos os meios de 

comunicação em torno da necessidade das mudanças. Inclusive, noticiavam as propostas que 

promoveriam modernização, o retorno ao pleno emprego, a redução dos custos do Brasil, a 

valorização da autonomia privada da vontade das partes, a ampliação do poder dos sindicatos, 

a não supressão de direitos e outros diversos argumentos.34  

Importante ressaltar as pesquisas feitas por Luiza Cristina de Albuquerque Freitas e Vale 

Jacob Chaves Mesquita, as quais constataram que apesar da elevação nos índices de 

ajuizamento de reclamações entre 2011 e 2015, não se constata imparcialidade de julgamentos 

dos magistrados, sendo que o número de ações julgadas improcedentes é superior ao número 

de ações julgadas totalmente procedentes, havendo prevalência de acordos. Assim, inexiste 

relação entre o crescimento do desemprego e a ampliação de direitos.35  

                                                 
31 BIAVASCHI, Magda Barros. As reformas estruturantes em um país em que jagunços ainda têm vez: A reforma 

trabalhista que não cria empregos e suprime direitos. In: TEIXEIRA, Marilane Oliveira et. al (orgs.). Contribuição 

Crítica À Reforma Trabalhista. São Paulo: UNICAMP/IE/CESIT, 2017. p. 193. Disponível em: 

<https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2017 
32 HIGA, Flávio da Costa. Reforma Trabalhista e Contrato de Trabalho Intermitente: uma tentativa de aproximação 

dialógica junto ao Senado. Revista Magister de Direito do Trabalho, Porto Alegre, v. 77, p. 58, mar. 2017. 
33 FAVA, Marcos Neves. A reforma trabalhista e a limitação do acesso à justiça. In: ARRUDA, Kátia Magalhães; 

ARANTES, Deláide Alves Miranda. A centralidade do trabalho e os rumos da legislação trabalhista. São Paulo: 

LTr, 2018, p. 225. 
34 BRANDÃO, Cláudio. Prefácio. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; LUDWIG, Guilherme Guimarães; VALE, 

Silvia Teixeira do. (coord). Interpretação e aplicação da reforma trabalhista no direito brasileiro. São Paulo: 

LTr, 2018. 
35 FREITAS, Luiza Cristina de Albuquerque; MESQUITA. Vale Jacob Chaves. Reforma trabalhista: uma análise 

a partir da experiência da América Latina. Revista da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT, 

Belo Horizonte, v. 5, n. 5, p. 177 - 178. jan./dez. 2017. 
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Nesse contexto, no dia 11.11.2017, entrou em vigor a Lei nº 13.467, modificando mais 

de uma centena de dispositivos legais, especialmente na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Conclui-se, que as justificativas apresentadas foram manobras argumentativas que não se 

sustentam, tendo o objetivo apenas de aprovar as mudanças na legislação. Alterando premissas 

jurídicas como o princípio da proteção, com uma tramitação rápida e sem a discussão que se 

faz necessária quando se trata de direitos sociais dos trabalhadores. Essa não é a melhor forma 

de solucionar os problemas das desigualdades nas relações de trabalho, podendo gerar ainda 

mais distorções. 

 

2.4 VISÃO GERAL SOBRE AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA REFORMA 

 

Na presente abordagem, não se pretende tratar de questões como as supostas 

inconstitucionalidades da Lei nº 13.467/2017, também não será feita análise de nenhum 

dispositivo isolado da dita reforma. Em verdade, pretende-se considerar criticamente as 

mudanças na legislação trabalhista de forma global, com a finalidade de entender o objetivo de 

tais alterações e os impactos que elas trazem para os trabalhadores.   

No âmbito jurídico, a reforma tem dividido opiniões. Nas palavras de Cláudia Mara de 

Almeida Rabelo Viegas, alguns defendem que a Lei já nasce velha, em razão da falta de diálogo 

social; outros afirmam que o diploma legal utiliza mirabolantes flexibilizações já 

experimentadas em outros países sem bons resultados, apontando retrocesso nas conquistas 

trabalhistas.36 Portando, com esse cenário de debate intenso, é importante compreender a 

preocupação com a precarização do trabalho que, a partir de agora, com a possibilidade de 

maior flexibilização, deixa o trabalhador ainda mais exposto e fragilizado.37  

Tratar de uma reforma legislativa tão profunda, como é a trabalhista, pelos aspectos 

materiais e processuais, não é uma tarefa simples. A começar pela desconstrução de diversos 

institutos consagrados pela história brasileira. É uma legislação fruto de diversos casuísmos, 

mostrando-se atécnica e irrefletida, desconsiderando o verdadeiro cenário da sociedade 

brasileira.38 

                                                 
36 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Reforma Trabalhista: uma análise dos efeitos jurídicos das 

principais modificações impostas pela lei 13.467/2017. Revista dos Tribunais, v. 985, p. 44, nov. 2017.   
37 PAIVA, Adriano Martins de. Reflexões sobre o impacto da reforma trabalhista e a proteção em face da 

automação do trabalho no Brasil. In: ARRUDA, Kátia Magalhães; ARANTES, Deláide Alves Miranda. A 

centralidade do trabalho e os rumos da legislação trabalhista. São Paulo: LTr, 2018, p. 19. 
38 BOMFIM, Vólia. Comentários à Reforma Trabalhista. Gen Jurídico, São Paulo, set. 2017. Disponível em: < 
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Em contraponto a essa visão, tem-se Marly Cardone, ao afirmar que a flexibilização que 

a reforma traz é indispensável, porque a produção de bens e serviços do capitalismo moderno 

também é flexível. Se as normas trabalhistas não se adaptarem a esta realidade, menos empregos 

serão gerados, mais brasileiros tentarão ganhar sua sobrevivência na informalidade. Mesmo 

assim, ela afirma que isso não elimina a situação de vulnerabilidade do trabalhador diante 

daquele que o contrata.39 

Para Flávio da Costa Higa, a “reforma” é um assunto que afeta a vida de todos os 

cidadãos, sejam eles donos de sua força de trabalho ou detentores do meio de produção. Embora 

o tema tenha bons fundamentos dos dois lados, por vezes, trazem retóricas meramente 

ideológicas. Afirma, ainda, que a tramitação em regime de urgência, a dispensa da leitura do 

relatório em plenário e outros, demonstram atitude hermética que não coaduna com o discurso 

dialógico, deslegitima o processo democrático e impede a tomada de decisões racionais.40   

A nova lei precariza as relações de trabalho, prioriza a norma menos favorável ao 

trabalhador ao mesmo tempo que aumenta o poder dos patrões com a livre autonomia da 

vontade, a prevalência do negociado de forma individual e coletiva sobre o legislado, naquilo 

em que especifica; sucumbência recíproca; impossibilidade de desistência do processo do 

reclamante após a contestação; desnecessidade de o preposto da reclamante ser empregado. 

Além de enfraquecer a organização sindical, e excluir regras do direito civil e do processo civil 

de proteção ao direito do trabalhador. Assim, a supressão, flexibilização ou desregulação de 

direitos laborais, sob o pretexto de evitar o desemprego, representa retrocesso social dos direitos 

fundamentais.41  

A reforma trabalhista, portanto, foi imposta aos brasileiros. O Direito do Trabalho, que 

servia aos dois lados, passa a pender apenas para o lado do poder econômico. Assim, o direito 

fundamental dos trabalhadores de melhorar as suas condições de trabalho e vida dá lugar ao 

direito das empresas ao aumento da sua capacidade econômica descomprometido com o valor 

social da livre-iniciativa.42 Ressalta-se que uma lei ordinária não possui o condão de modificar 
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quase toda a estrutura de um ramo jurídico, alterando diversos vértices da relação trabalhista, 

inclusive a participação estatal a fim de que os direitos sociais não possam ser reduzidos.43  

Assim, é dever do juiz aplicar a legislação vigente de maneira sábia e em estrita 

observância dos princípios e das normas constitucionais, valorizando os pontos positivos da 

nova legislação. Cabe à Justiça do Trabalho estar alerta às iminentes modificações do mercado 

com os instrumentos que tem hoje em mãos, abrindo os caminhos e indicando para o legislador 

pátrio as formas de se preparar antecipadamente para a revolução que resultará da evolução 

tecnológica que se avizinha, de forma a construir a base para as mudanças estruturais na 

prestação de serviços e no trabalho em geral.44  

Assim, de acordo com Luiz Guilherme Migliora e Rafael de Fillippis, o tempo dirá qual 

será o verdadeiro desfecho da Reforma Trabalhista. No entanto, uma coisa é certa: a 

flexibilização da legislação trabalhista proposta pelo governo Temer não depende de lei nova, 

mas de aplicação daquelas que já temos em nosso ordenamento há décadas.45 Nesse contexto, 

Raimundo Simão de Melo cita Nelson Mannrich, ao afirmar que no Direito do Trabalho 

continua sendo indispensável a interferência do Estado na sociedade, disciplinando a economia 

de mercado e combatendo os excessos resultantes da livre concorrência. Para Raimundo, esse 

alerta não foi ouvido pelos legisladores de ocasião da reforma trabalhista, a qual enfraqueceu 

os sindicatos e tirou até mesmo o caráter de normas de ordem pública indisponíveis, como as 

que tratam sobre jornada de trabalho e intervalos.46  

Portanto, os argumentos a favor da mudança, para “adequar” a CLT às alterações sociais 

não tem qualquer sustentabilidade. Apenas reverberam o interesse do capital em momentos de 

crise econômica e política, transferindo-a aos trabalhadores. Além de não esconder o interesse 

de desconstituir o princípio da proteção e a própria Justiça do Trabalho com o argumento do 

protecionismo excessivo.47 José Roberto Freire Pimenta traz em suas elucidações que a Justiça 

do Trabalho é um ramo peculiar, pois possui origens históricas diferentes da justiça comum e 
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só se justifica se não abandonar a sua razão de ser. No momento em que se abandonar essa 

razão, ela se desnaturará e estará fadada à extinção.48 

Nesse contexto, Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda afirma que as modificações 

implementadas são prejudiciais aos trabalhadores e representam um retorno ao trabalho do 

século XIX. Entende, ainda, que não promoverão o incremento do nível de emprego, em 

verdade, tornarão precários os vínculos mantidos, aumentando a rotatividade de mão de obra e 

o desrespeito às normas como saúde, segurança e medicina do trabalho.49 Contudo, há quem 

entenda que houve uma mudança nos pressupostos tradicionais do Direito do Trabalho, com 

base nos fatos sociais e econômicos. Portanto, para Renato Rua de Almeida, impõe-se assegurar 

a eficácia dos direitos fundamentais nas relações de trabalho dentro de uma ponderação em 

virtude do valor constitucional da atividade empresarial, na medida em que a Constituição 

Federal traz a livre iniciativa como um princípio fundamental da República Federativa do 

Brasil.50  

Benizete Ramos de Medeiros afirma que não vê na reforma trabalhista nenhum artigo 

que venha para modernizar a legislação trabalhista. Ao contrário, institucionaliza-se a 

precarização das condições do trabalho humano, possibilitam-se as fraudes, fragilizam-se os 

sindicatos, dificulta-se a entrega da prestação jurisdicional e reduz a Justiça do Trabalho. Assim, 

para ela, a justiça vai ter muito trabalho em alinhar a legislação aos princípios da Constituição 

Federal, portanto, cabe aos construtores das teses e teorias um desafio e, aos juízes, coragem e 

independência.51 

É importante salientar que as leis que asseguram os direitos trabalhistas são conquistas 

consequentes da luta dessa classe, objetivando proteção, portanto, não devem servir como 

objeto de barganha para estabilização da crise econômica. Não há argumento que justifique 

transferir o ônus da crise enfrentada pelo empresariado para o trabalhador. Portanto, é 

importante cautela na abertura legal à autonomia dos sujeitos das relações de trabalho, uma vez 
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que os princípios da República Federativa do Brasil são a manutenção da igualdade e dignidade 

da pessoa humana.52 

Em verdade, toda mudança na legislação causa transtorno e dificuldades iniciais, sendo 

necessários ajustes para se adequar à realidade dos seus destinatários. No Direito do Trabalho, 

principalmente, muita coisa mudou e novos institutos surgiram. Assim, não é um momento para 

o poder judiciário ficar alheio, cabendo a ele interpretar essas mudanças para aplicá-las de 

acordo com o ordenamento, inserindo-as de forma sistêmica.  

 

2.5 A REFORMA DA REFORMA ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 

 

A vigência do novo texto da Consolidação das Leis do Trabalho só ocorreu 120 (cento 

e vinte) dias após sua publicação. Nesse contexto, a Medida Provisória 808/2017, trouxe 

mudanças ao texto, contudo, foi publicada em 14 de novembro de 2017, após o período de 

vacatio legis.  

Essa é a origem política da Medida Provisória 808, de 14.11.2017, editada apenas três 

dias após a vigência da Reforma Trabalhista, no intuito de sanar as divergências entre Senado 

Federal e Poder Executivo, alterando certos aspectos da CLT reformada: regulação do sistema 

previdenciário no contrato intermitente; modo de indenização pelo dano moral trabalhista; 

negociação individual sobre a jornada 12 x 36 horas; impossibilidade do trabalho autônomo ser 

prestado com exclusividade; quarentena para o empregado demitido ser contrato como 

intermitente; vedação do trabalho insalubre da gestante.53 

Sobre a discussão se a reforma se aplicaria aos contratos extintos antes de 11.11.17, pois 

não teria efeito retroativo, havia duas correntes principais: a primeira defendia a aplicação 

integral e imediata de toda a lei, mesmo que importasse em alteração prejudicial ao empregado; 

a segunda defendia a aplicação apenas para novos contratos, ao argumento de violação do artigo 

468 da CLT. No entanto, o artigo 2º do da MP 808/1754 solucionou, parcialmente, a controvérsia 

para determinar a aplicação integral da Lei 13.467/17 aos contratos vigentes, devendo incidir 
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tanto a regra favorável ao trabalhador, como a regra desfavorável. Sendo inaplicável, desta 

forma, o artigo 468 da CLT, o qual trata sobre alterações prejudiciais ao empregado.55 

Mesmo assim, Guilherme Guimarães Ludwig e Murilo Carvalho Sampaio Oliveira 

acreditam que a reforma e a MP n. 808, a qual aponta para um novo modelo de legislação 

trabalhista de cunho mais liberal e negocial, não alcança os contratos vigentes em 11 de 

novembro de 2017, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e 

da confiança, além da reiteração do princípio protetivo com suas ideias de regra e condição 

mais favorável.56 

Assim, Alexandre Agra Belmonte afirma que, sob a ótica do direito material ou 

processual, a nova lei tem efeito imediato para as futuras relações jurídicas, mas deve respeitar 

os atos jurídicos praticados pela lei antiga, além de respeitar também os direitos já adquiridos 

pelo titular em seu patrimônio e personalidade, sem falar na coisa julgada (art. 6º, caput, da 

LINDB).57 

Ainda sobre a Medida Provisória, o Senado aceitou se submeter a um acordo 

draconiano, pelo qual foram aprovados artigos que a maioria dos senadores reprovava, sob a 

alegação de que o Presidente da República os reformularia em outro momento, através de uma 

MP. Assim, o fenômeno da “reforma da reforma” demonstra um estado de mudança 

permanente, pois, em vez de respeitar o vacatio legis e o tempo de difusão da nova lei, 

empreende-se mais reformas.58 

Claramente, o adequado seria a edição da medida antes do novo texto entrar em vigor, 

com a finalidade de sanar a dúvidas e trazer mais segurança aos seus destinatários. Mas, em 

verdade, ela é resultado do acordo entre o Senado e o Presidente, o qual solicitou aos senadores 

que votassem o texto da mesma maneira que veio da Câmara, com o objetivo de que a aprovação 

fosse mais rápida e não precisasse retornar para os Deputados, e, em troca, assumiria o “papel 

de legislador”, editando a MP. 

Contudo, surgiu uma nova questão, o prazo constitucional para votação da Medida 

Provisória 808/17 esgotou, e a medida não foi convertida em lei pelos deputados e senadores 
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no prazo estabelecido pela Constituição Federal, o que acarretou sua caducidade, perdendo 

eficácia e trazendo, novamente, a insegurança jurídica aos seus destinatários. 

Como dito, A MP perdeu seus efeitos em 23.04.2018, findos os 120 dias (60 dias de 

vigência normal de qualquer Medida Provisória, prorrogados por mais 60, nos termos do art. 

62, § 7º, do Texto Constitucional). Luís Rodolfo Cruz e Creuz, inclusive, salienta que o objetivo 

da MP 808 foi apenas acomodar os anseios e acordos políticos necessários para a aprovação da 

nova legislação trabalhista, assim, esse quadro pode criar um cenário de incertezas políticas, 

assim a vida social e o trabalho seguem sua representação cada vez mais complexa.59  

Diante disso, deve-se aguardar uma eventual edição do Decreto Legislativo, no prazo 

de 60 dias. Porém, para além dos parâmetros constitucionais, caberá à jurisprudência trabalhista 

definir em que medida isso se dará, sempre respeitando a principiologia que caracteriza o 

Direito do Trabalho: princípio da proteção, com seus desdobramentos no princípio da norma 

mais favorável.60  

Ainda sobre o direito intertemporal, o pleno do TST aprovou a Instrução Normativa 

41/2018, tratando das normas de direito processual relativas à Reforma Trabalhista. De acordo 

com o texto aprovado, a aplicação dessas normas processuais é imediata, contudo, sem atingir 

situações iniciadas ou consolidadas na vigência da lei revogada. Assim, a maioria das alterações 

processuais não se aplica aos processos iniciados antes de 11/11/2017, data em que a lei entrou 

em vigor. Segundo o ministro Aloysio Corrêa, visou-se definir o marco inicial para a aplicação 

da nova lei, objetivando assegurar o direito adquirido processual, o ato jurídico processual 

perfeito e a coisa julgada.61 

José Roberto Freire Pimenta, em uma palestra no CONAMAT62 citou o artigo de 

Rodrigo de Lacerda Carega sobre o princípio da proteção em xeque, o qual afirma que com a 

aprovação da reforma, é a hora de ser fiel ao princípio do trabalho e não há Direito do Trabalho 

sem o princípio da proteção. De fato, as novas regras, ao ingressarem no ordenamento, devem 

ser analisadas de acordo com o próprio sistema. Não há mais reforma, há regras que se inseriram 

em todo o arcabouço de comandos de ordem constitucional, convencional ou legal, e que terão 
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que dialogar entre si. Se o legislador tentou destruir a coerência e a integridade do sistema, cabe 

ao intérprete a sua restituição. Não será a primeira vez.63     

Ainda é cedo para fazer prognósticos, porém, vários dispositivos da reforma trabalhista 

contribuem para a informalidade, precariedade e exclusão do trabalho. É inquestionável que o 

âmbito de proteção foi drasticamente reduzido e, os embates jurídicos podem aumentar de 

forma significativa.64 Portanto, longe de solucionar os problemas das desigualdades nas 

relações de trabalho, a reforma tende a gerar mais distorções, com impactos negativos na 

atividade econômica, na Previdência, na organização sindical e na litigiosidade. Ao retroceder 

ao encontro “livre” das vontades “iguais”, desconsidera a história do Direito do Trabalho, cujos 

princípios próprios lhe dão forma.65  

Para Renato Mario Borges Simões, as alterações legislativas tidas como reformatórias 

da legislação trabalhista, inseridas sem preocupações hermenêuticas, terminaram por colocar 

em confronto órgãos antagônicos, que ao invés de se harmonizarem, acabam se repelindo e, por 

vezes, não resistem à mais frágil forma de interpretação, que é a literalidade da lei, deixando o 

intérprete perplexo em inúmeras situações inconstitucionais. Para ele, essa diretriz legislativa 

prima mais pela insegurança que pela segurança jurídica. Portanto, enorme discussão deverá 

ocorrer nos tribunais para a fixação de novos conceitos que decorreram de preceitos impostos 

sem o cuidado da compatibilização com os princípios basilares e vitais de proteção do Direito 

do Trabalho.66 

Assim, a avaliação acerca da rigidez do ordenamento jurídico trabalhista se apresenta 

deficiente, se o foco recai apenas no aspecto normativo, desconsiderando a situação fática que 

se busca corrigir. Sendo necessário verificar, principalmente, se persistem condutas que 

imprimem condições que prejudicam os trabalhadores, não havendo espaço para diminuir o 

caráter impositivos das disposições trabalhista, pelo contrário, devendo fortalecê-lo.67 Contudo, 
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essa proteção normativa é um projeto que não se pode desistir, pois, o Direito do Trabalho e 

seus intérpretes estão sempre a se renovar e a recomeçar.68   

A reforma trabalhista é uma grande polêmica jurídica, pois a Consolidação das Leis do 

Trabalho é resultado de um processo de conquistas dos trabalhadores, garantindo um maior 

equilíbrio na seara laboral. Dessa forma, tais mudanças constituem um processo de disputa 

política e interesses de classe, potencializando a insegurança jurídica. Portanto, para entender 

melhor a reforma e como se dará sua aplicação, é importante compreender a influência que ela 

trouxe na hermenêutica jurídica de trabalho.  

  

                                                 
68 HONÓRIO, Cláudia. Derrogação de proteção jurídico-trabalhista aos empregados com maior remuneração e 

diploma de nível superior. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; 

BELTRAMELLI NETO. Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, 

p. 130. 



28 

 

3 HERMENÊUTICA E O DIREITO DO TRABALHO PRÉ-REFORMA 

 

 Tudo que é aprendido pelo sujeito cognoscente depende de uma interpretação. Com o 

mundo jurídico não é diferente, pois se trata de um campo construído através da linguagem. 

Sendo assim, a hermenêutica, como a área da filosofia responsável por estudar a teoria da 

interpretação, deve ser aplicada no estudo do ordenamento.  

Neste capítulo, será estudada especificamente a hermenêutica jurídica, segmento 

responsável por analisar os elementos existentes na norma jurídica, com a finalidade de 

compreendê-la, determinando, inclusive, métodos de interpretação, integração e aplicação. 

Pois, a tarefa do aplicador é relacionar a norma ao caso concreto, através da análise do alcance 

e o do sentido das expressões do Direito. 

  

3.1 HERMENÊUTICA JURÍDICA E A INTERPRETAÇÃO 

 

A atividade jurídica está intrinsecamente ligada à linguagem. Os estudiosos e 

pesquisadores do Direito lidam todo o tempo com a palavra, e esta é o ponto de partida para 

qualquer interpretação. Nesse sentido, é importante compreender a essência do que é 

transmitido pela ciência do Direito, através de seus textos normativos, e como deve ser aplicada 

a técnica interpretativa, de acordo com os métodos estudados pela própria hermenêutica.   

Hermenêutica jurídica, nas palavras de Carlos Maximiliano, é uma ciência que tem por 

objeto a sistematização e o estabelecimento de processos que buscam a interpretação da norma 

jurídica. Sua razão de existir é o fato de que as leis são formuladas em termos gerais, através de 

regras ou princípios que, embora utilizem uma linguagem clara e precisa, não descrevem suas 

minúcias. Portanto, exige-se a atuação do hermeneuta para estabelecer a relação entre o texto e 

o caso concreto, interpretando, integrando e aplicando o Direito a fim de descobrir e fixar o 

verdadeiro sentido e alcance do texto jurídico.69  

A arte de interpretar os textos jurídicos se tornou técnica, justamente, com a 

hermenêutica. A origem da palavra, como demonstra Ricardo Maurício Freire Soares, reside no 

verbo grego hermeneuein, usualmente traduzido por interpretar, bem como no substantivo 

hermeneia, a designar interpretação. Assim, no campo da hermenêutico, uma das tarefas mais 

importantes a ser desenvolvida seria a delimitação dos caracteres da interpretação do Direito.70 

                                                 
69 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 7. 
70 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e Interpretação jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 3. 
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Portanto, tem-se a Hermenêutica Jurídica como uma ferramenta de compreensão pronta 

para auxiliar o intérprete a alcançar o sentido e o alcance da norma jurídica, mantendo a essência 

da lei e a sua finalidade. Nesse contexto, não basta conhecer o direito, é necessária a 

compreensão dos métodos de interpretação, doutrina, jurisprudência e aplicabilidade das leis. 

Pois, a letra fria do texto normativo de nada servirá se não poder ser aplicada de acordo com a 

lógica sistêmica do ordenamento.  

 

3.1.1 Evolução Da Interpretação - Escolas 

 

Para que a hermenêutica e a técnica de interpretação fossem aplicadas na complexidade 

em que são estudadas atualmente, diversas correntes doutrinárias foram discutidas e, a partir da 

reunião de suas ideias, formaram-se sistemas interpretativos chamados escolas. Os elementos 

de interpretação do Direito deram origem às Escolas, que são a organização dos procedimentos 

do intérprete de acordo com uma ideologia político-jurídica. Em geral, adotam-se critérios 

semelhantes para dividir as escolas hermenêuticas. Quais sejam: exegética, histórica e do 

Direito Livre. 

 

3.1.1.1 Escola Exegética 

 

A Escola da Exegese, como afirma Liana Holanda de Melo, surgiu como uma das 

consequências da criação do Código de Napoleão de 1804, por ser uma forma de interpretação 

mediante aspectos gramaticais, tornou-se o ápice do positivismo jurídico. Para ela, a 

interpretação do Direito deveria se dar de forma nacional e racional. Sob essa perspectiva, 

apesar de o juiz ser obrigado a julgar, não poderia produzir o Direito, mas apenas de aplicá-lo 

de acordo com o Código. Ou seja, havia apego à interpretação literal sem distorcer a verdadeira 

vontade do legislador, não deixando espaços para interpretações feitas pelo juiz.71  

Carlos Maximiliano faz referência a exegese como um modelo primitivo, que objetivava 

jungir o Direito ao texto rígido, sendo aplicado segundo a vontade do legislador. Representa, 

portanto, respeito à forma e à letra da lei, reduzindo o aplicador do Direito a uma espécie de 

autômato que, imobilizado, ficava indiferente à realidade e aos progressos sociais.72  

 

                                                 
71 MELO, Liana Holanda de. Hermenêutica jurídica: a escola da exegese e o mito da neutralidade. Conteúdo 

Jurídico, Brasília. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.52756&seo=1>. Acesso 

em: 14 abr. 2018. 
72 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 42. 



30 

 

3.1.1.2 Escola Histórica 

 

Em contrapartida a esse positivismo extremo da exegese, tem-se a Escola História.  Para 

essa concepção, o Direito é um produto histórico e cada Estado tem seu o Direito de acordo 

com o “espírito do povo” que representa. Miguel Reale, contrapõe o desequilíbrio entre a lei e 

a realidade, portanto, apresenta a ideia de que a lei seria uma realidade histórica, progressiva. 

Esta é a posição de Savigny, representante da Escola Histórica, para o qual tanto o direito quanto 

a linguagem surgiram atendendo aos interesses múltiplos no “espírito do povo”.73 

Os adeptos da Escola Histórica veem o direito como um produto da história, que surge 

da consciência do povo, desenvolve-se com o povo e se modifica quando este perde a sua 

individualidade, sendo o costume superior à lei. Nesse contexto, a vontade do legislador, por 

consequência, é substituída pela vontade do povo, devendo ser atendida pelo intérprete.74  

 

3.1.1.3 Escola do Direito Livre 

 

A terceira Escola, funda-se na ideia de que a interpretação é um problema metajurídico, 

pois a lei não contém todos os comandos necessários para abranger os fatos da vida concreta, e 

a sentença é, também, um ato criativo, de justa distribuição do Direito. Por essa razão, a 

interpretação da lei é uma constante adaptação da norma às contingências.75 

O direito livre contrapunha-se ao formalismo da hermenêutica tradicional, pois, em vez 

de exigir decisões formalmente adequadas, exige decisões materialmente adequadas aos 

padrões de justiça dominantes. Sustenta ser impossível reduzir a atividade do juiz a uma 

aplicação silogística de normas a fatos. Ou seja, o ordenamento jurídico não deve emanar 

exclusivamente do Estado e o juiz não deve se limitar à literalidade da lei.76  

Observa-se, através do estudo da evolução da interpretação, que todas as vertentes 

interpretativas são condicionadas por influências, sejam ideológicas, principiológicas, 

sociológicas e, até mesmo, jurídicas. As escolas demonstram, justamente, essa pré-

                                                 
73 REALE, Miguel. Filosofia do Direto. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 422. 
74 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. O Juiz. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, vol. 77, n 2, abr/jun 2011. 

Disponível <https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/25361/012_nascimento.pdf?sequence=4> 

Acesso em: 14.08.2018 
75 Ibidem.   
76 COSTA, Alexandre Araújo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e hermenêutica jurídica. 

Tese Doutorado, 2008. Disponível em: http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp149009.pdf> 

Acesso em: 14 de abr. 2018. 
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compreensão condicionada, sendo muito difícil para o aplicador do Direito se manter imparcial 

durante a sua atividade interpretativa.   

 

3.1.2 Métodos De Interpretação 

 

Depois de compreender brevemente a evolução da interpretação e a influência de suas 

escolas, surge a necessidade de entender quais os textos normativos que podem ser interpretados 

e como devem ser aplicados os métodos de interpretação, de acordo com o que objetiva o 

próprio intérprete.   

Interpretação, para Maurício Godinho Delgado, é processo analítico de compreensão e 

determinação do sentido e extensão da norma jurídica enfocada, mediante o qual se busca 

desvelar um determinado fenômeno ou realidade de natureza ideal ou fática. Assim, a 

interpretação atua em dois momentos no fenômeno jurídico: quando a norma é elaborada (fase 

pré-jurídica) e, na compreensão do sentido e extensão da norma elaborada (fase jurídica).77 

Cada ciência possui determinados modos de proceder em relação ao seu objeto. Na seara 

da hermenêutica jurídica, em regra, podem ser aplicados os seguintes métodos interpretativos: 

o Gramatical/Literal, o Lógico/Racional, o Sistemático, Teleológico/Finalístico e Histórico. 

Todas as normas jurídicas são passíveis de interpretação, sejam constitucionais, 

infraconstitucionais, escritas, não escritas, costumes ou princípios. 

As finalidades da interpretação são, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho, revelar o verdadeiro sentido da norma e fixar o seu alcance. Dessa forma, várias técnicas 

existem em sintonia, com o objetivo de auxiliar o intérprete em sua atividade, sendo os métodos 

mais conhecidos o Gramatical, Lógico, Sistemático, Teleológico e Histórico.:78 

O Gramatical consiste na verificação de qual é o sentido literal do texto normativo. De 

acordo com esse método, a interpretação deve ser feita levando em consideração os significados 

das palavras e seu o sentido literal, portanto, deve-se estar de acordo com a letra da lei. Gustavo 

Filipe Barbosa Garcia entende a interpretação gramatical/literal como o método responsável 

pela verificação da redação e do sentido gramatical das disposições literais da norma jurídica, 

utilizando-se, basicamente, de regras linguísticas e gramaticais.79 

Já o método lógico/racional busca desvendar o sentido e o alcance das normas jurídicas, 

estudando-as através de raciocínios lógicos. Nas palavras de Alysson Leandro Mascaro, a 

                                                 
77 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 224. 
78 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral. 

17. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 109.  
79 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 69.   
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interpretação lógica procede de acordo com as ferramentas que clarificam o sentido e a 

compreensão do texto, sendo uma interpretação bastante primária e se soma à gramatical.80 

Refere-se, na visão de Gustavo Filipe Barbosa Garcia à análise da norma jurídica de acordo 

com a razoabilidade e o bom senso, seguindo as regras da lógica. Observando, portando, a 

coerência na disposição normativa por meio do pensamento contido na própria norma jurídica, 

e não a vontade de quem a produziu.81 

O método sistêmico afirma que a interpretação deve ser harmônica, baseando-se no 

pensamento de que o ordenamento jurídico é um sistema. Contudo, em situação de existir 

alguma antinomia, deve-se utilizar critérios como a especialidade, hierarquia, cronologia e 

princípios do Direito. Ele exige amplo conhecimento das normas que integram o ordenamento, 

pois o exame de uma norma pode desvendar o sentido de outras. Em tais casos, o intérprete 

deve adotar critérios culturais, éticos e principiológicos, assim, a coerência do sistema não 

permite que existam antinomias entre as normas que o compõe.82 

Quanto à Interpretação Teleológica, Carlos Maximiliano define como aquela que busca 

a genuína razão ou espírito de uma lei. Ou seja, o hermeneuta objetiva o fim desejado pela 

norma jurídica. Salienta, ainda, que a descoberta do fim de um dispositivo ajuda na definição 

das hipóteses que nele se enquadram, dando a interpretação desejada pelo legislador.83 Carlos 

Henrique Bezerra Leite traz o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o 

qual adota expressamente o método teleológico. O autor justifica que o presente artigo permite 

o juiz, ao aplicar a lei, atentar para os “fins sociais” a que ela se dirige e para as “exigências do 

bem comum”.84 

 Por fim, a Interpretação Histórica é conceituada por Carlos Maximiliano como a 

realizada a partir do descobrimento da origem e transformações históricas. Afirma ainda que 

muitos preceitos atuais são reprodução ou desdobramento de regras preexistentes, sendo 

indispensável conhecer sua história para captar seu espírito e definir seu alcance.85 Nas palavras 

de Gustavo Filipe Barbosa Garcia, é a observância dos fatos sociais e históricos que deram 

origem à norma jurídica, bem como do contexto da sociedade, para melhor compreender a 

disposição normativa.86 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, em complemento, 

afirmam que a interpretação histórica é a análise da norma partindo da premissa dos seus 

                                                 
80 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. Atlas, 2015, p.180. 
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ascendentes históricos, ou seja, verificando quais as circunstâncias fáticas e jurídicas que a 

antecederam, bem como o propósito legislativo correspondente.87  

É importante observar que, de forma isolada, nenhum é capaz de uma aprofundada 

interpretação da norma jurídica. Por essa razão, é de suma importância buscar a aplicação 

integrada de acordo com as peculiaridades da interpretação trabalhista. Portanto, em companhia 

de outros, podem permitir ao intérprete ampliar ou reduzir o sentido e o alcance dos termos 

contidos nas normas. Inclusive, nas relações do trabalho, a conexão entre os métodos deve ser 

feita com o objetivo de que nenhum interesse particular ou de classe prevaleça sobre o interesse 

público.  

 

3.1.3 Tipos De Interpretação 

 

Tendo como base os objetivos do presente trabalho, duas classificações de interpretação 

possuem destaque e devem ser analisadas. A primeira é a interpretação quanto ao agente, e tem 

como de ser aquele que interpreta a norma, podendo ser dividida entre autêntica, doutrinária e 

jurisprudencial.  

Denomina-se autêntica a interpretação emanada do próprio poder que fez o ato. Ou seja, 

é aquela realizada pelo legislador mediante a criação de uma norma que irá interpretar a 

anterior.88 Alexandre Araújo Costa, em sua tese de doutorado, observa que, em caso de 

obscuridade da norma, a questão deve ser enviada ao poder legislativo, a quem cumpre 

esclarecer o sentido correto através de uma lei interpretativa que não traria inovações.89 

Essa interpretação possui opositores, como Savigny, que afirma ser descabido falar em 

interpretação autêntica, pois quando o legislador esclarece a lei, aparece outra lei que tem 

origem na primeira, de modo que não se trata de uma interpretação. Carlos Maximiliano ainda 

afirma que a “lei interpretativa” não seria um genuíno método de interpretação, mas nova norma 

jurídica que impõe o sentido e o alcance da outra norma.90 

Já a interpretação doutrinária, segundo Gustavo Filipe Barbosa Garcia, é a decorrente 

dos estudos escritos da doutrina, elaborada pelos estudiosos e pesquisadores do Direito, ao 

analisar as normas jurídicas.91 André Franco Montoro, define-a como a realizada por juristas 
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em suas obras e pareceres ao analisarem os textos à luz dos princípios do direito e da realidade 

social. Houve tempo em que tal interpretação era obrigatória, todavia, hoje o valor dessa 

interpretação resulta do seu caráter científico e da força de convicção do raciocínio.92  

Por fim, a jurisprudencial é a realizada pelos juízes ao proferir a sentença. Nos dizeres 

de Ricardo Maurício Soares, a interpretação jurídica está dividida em duas ideologias. Enquanto 

a ideologia estática tem como valores a estabilidade e a predizibilidade, possuindo significado 

imutável e determinado pelo legislador, de modo a se utilizar somente as interpretações 

sistemática e literal, a dinâmica considera a interpretação como uma atividade que adapta o 

Direito às necessidades da vida social, portanto, seria uma atividade criadora.93 

Carlos Maximiliano distingue a interpretação judicial da autêntica demonstrando que a 

primeira não possui efeito compulsório senão no caso em análise e somente para o juiz inferior, 

na hipótese de recurso ser provido ou litigantes. Apresenta, ainda citação de Marcel Nast, 

professor da Universidade de Estrasburgo, onde traz três funções da jurisprudência atual: 1) 

aplicar a lei; 2) adaptação, harmonizando-a com as necessidades modernas; e 3) criadora, 

destinada a preencher as lacunas do ordenamento jurídico. 94 

A segunda classificação é quando aos efeitos da interpretação. De acordo com Carlos 

Maximiliano, a interpretação pode possuir três efeitos: 1) restritivo: ocorre quando limita a 

incidência da norma e ainda diminui o seu conteúdo; 2) extensivo: quando a interpretação 

amplia o alcance da norma para além dos termos que estão expressos na norma jurídica; por 

fim, 3) declarativo: quando apenas declara a vontade da norma, o pensamento expresso na lei.95 

Para Gustavo Filipe Barbosa Garcia, a interpretação restritiva resulta na limitação do 

sentido da disposição literal da norma jurídica, ou seja, quando o legislador tiver dito mais do 

que o realmente pretendido, esse é a interpretação adequada.96 Na declarativa, o sentido está de 

acordo o texto, assim, o intérprete declara apenas o que se depreendem da leitura da norma.  

Resta observar que as classificações quanto ao agente e quanto aos efeitos decorridos, 

demonstram sucintamente que não há uma forma de interpretação única e correta para uma 

norma, os métodos variam de acordo com o parâmetro utilizado para determinar o sentido e o 

alcance da norma e dependem, também, de quem exerce a função de intérprete.    
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3.1.4 Interpretação Conforme à Constituição 

 

A interpretação conforme à Constituição é uma das formas hermenêuticas que se 

justifica pela supremacia da Constituição, garantindo segurança jurídica e evitando que a norma 

seja retirada de forma precoce do ordenamento jurídico. Através dessa interpretação, pode-se 

estender ou restringir o sentido da norma para adequá-la ao sistema normativo.   

Partindo do pressuposto de que as normas legais são presumidamente constitucionais, o 

intérprete deve buscar o significado que guarde conformidade com a Constituição. Esse 

princípio se situa no âmbito do controle de constitucionalidade das leis e não apenas como regra 

de interpretação. Além disso, não é permitido contrariar o objetivo que foi pretendido pelo 

legislador, modificando a finalidade da regra.97 

Ela determina que, quando o aplicador de determinado texto legal encontrar normas de 

caráter polissêmico ou plurissignificativo, deve priorizar a interpretação que possua um sentido 

em conformidade com a Constituição. Assim, uma lei não pode ser declarada nula quando puder 

ser interpretada em consonância com o texto constitucional. Permite-se ao magistrado, ao 

realizar um juízo de constitucionalidade da lei, no caso de várias interpretações possíveis, 

preferir aquela que se revele compatível com a Constituição.98 

Esta forma de interpretação é prevista no parágrafo único, do artigo 28, da Lei n.º 

9.868/99, junto com outras formas de controle da constitucionalidade, que define que a 

declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 

conforme à Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, 

têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública federal, estadual e municipal. 

 Nas palavras de Suxberger, a interpretação conforme à Constituição constitui 

verdadeiramente uma interpretação da lei. Uma vez que todo intérprete está obrigado a 

interpretar a lei segundo as decisões fundamentais da Constituição, assim, sua atividade se torna 

o reflexo da concretização do princípio da interpretação conforme a Constituição.99 Rompendo 

com a ideia de hermenêutica jurídica tradicional, Lenio Streck pondera que o papel da 
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hermenêutica passa a ser preservar a força normativa da Constituição e o grau de autonomia do 

direito diante das usurpações provenientes do processo político.100  

O juiz do trabalho é também “juiz constitucional”, uma vez que lhe cabe a solução de 

litígios que envolvem direitos fundamentais dos trabalhadores. E, tais direitos não cumprem 

exclusivamente a função jurídico-subjetiva, mas tem funções jurídico-objetivas que o intérprete 

e aplicador do Direito do Trabalho necessariamente considerará ao decidir. Ou seja, como a 

atividade jurisdicional dos direitos dos trabalhadores é um grande leque de direitos 

fundamentais, corresponde ao intérprete observar a interpretação constitucional.101 

O intérprete, dentre as opções de interpretação, deve sempre optar pela que estiver em 

harmonia com a Constituição Federal. Pois, a interpretação conforme à constituição tem o 

objetivo de demonstrar o conteúdo e o alcance das normas trabalhistas. E, inclusive, como 

apresentado no presente tópico, é a interpretação que melhor consegue efetivar os direitos 

fundamentais dos trabalhadores.  

 

3.2 O PROBLEMA DAS LACUNAS E OS MEIOS DE INTEGRAÇÃO 

 

Maria Helena Diniz conceitua as lacunas como “faltas ou falhas de conteúdos de 

regulamentação jurídico-positiva para determinadas situações fáticas, que admitem sua 

remoção por uma decisão judicial jurídico-integradora.102 

As lacunas do direito têm sido negadas por representantes da Filosofia do Direito. 

Contudo, a tendência é admiti-las. Entre aqueles que negam a existência de lacunas estão 

Savigny e os prosélitos da escola história e Hans Kelsen, o chefe da escola normativa de Viena, 

a qual afirma que as chamadas lacunas não são realidades.103  

Dessa maneira, duas vertentes doutrinárias procuram discutir se o sistema normativo é 

completo ou possui lacunas que devem ser preenchidas: a) plenitude do ordenamento jurídico 

e inexistência de lacunas; b) ordenamento jurídico como um sistema aberto e incompleto. 

Dentre as teorias, explicitadas por Maria Helena Diniz, como proclamadoras da 

plenitude do ordenamento jurídico como necessária e absoluta, tem-se a de Hans Kelsen. A 

teoria kelseniana afirma que as lacunas não passam de meras ficções, pois as normas que 
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compõem o Direito contêm a possibilidade de solucionar todos os conflitos levados à 

apreciação dos magistrados e órgãos. Assim, quando o direito não institui qualquer dever, 

permite o indivíduo realizar determinada conduta. Por essa razão, Kelsen rejeita a ideia de que 

ante a impossibilidade das normas regulamentarem todas as ações humanas, existirão casos em 

que a aplicação do Direito estará excluída. 104 

Villela descreve, ainda, que, segundo Savigny, a universalidade do direito é uma 

condição essencial, assim como a sua unidade. Trazendo a teoria da plenitude lógica do sistema 

como um dos traços fundamentais do historicismo jurídico. No pensar da escola histórica, o 

direito positivo contém, explícita ou implicitamente, a disciplina de todas as relações sociais, 

não podendo se falar em lacuna do ordenamento jurídico, pois o próprio Direito é capaz de se 

completar.105 Contudo, aqueles que veem o ordenamento jurídico como um sistema aberto e 

incompleto, afirmam ser humanamente impossível para o legislador prever todas as hipóteses 

de aplicação. Assim, cabe ao intérprete, através de regras de interpretação, integração e 

aplicação preencher as lacunas. 

Reconhecida a existência de lacunas, nasce o problema de seu preenchimento, haja vista 

não ser admitido ao juiz se abster de proferir decisão argumentando que a lei é omissa. A 

integração é, justamente, o método utilizado pelo intérprete para sanar o problema das lacunas. 

Os instrumentos geralmente indicados para a integração do sistema são: a analogia, os 

costumes, os princípios gerais de direito e a equidade. Os três primeiros estão previstos, 

inclusive, no art. 4º da  Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.106  

A analogia é o primeiro instrumento autointegrador do qual o magistrado se utiliza para 

o preenchimento de uma lacuna. Em outras palavras, quando o sistema jurídico não prevê uma 

solução para determinada caso concreto, a analogia pode ajudar a sanar esse vazio normativo.  

Maria Helena Diniz afirma que a analogia pode ser explicada como a aplicação a um caso não 

contemplado de modo direto ou específico, de uma norma prevista para uma hipótese distinta, 

mas semelhante ao caso que não está contemplado.107 

Os costumes são definidos por Tarlei Lemos Pereira como regras gerais, não escritas, 

mas aceitas pelos destinatários, que as consideram obrigatórias. Identificam-se no conceito de 
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costume o elemento objetivo (uniformidade) e subjetivo (aceitação).108 Washington Monteiro 

classifica os costumes em: a) praeter legem: cunho supletivo, só intervém na ausência ou 

omissão da lei; b) secundum legem: quando o preceito não contido na norma é reconhecido com 

eficácia obrigatória; c) contra legem: surge como norma contrária à lei. Afirma, ainda, que os 

costumes são admitidos excepcionalmente para suprir lacunas ou deficiências e que os tribunais 

não os podem aplicar contra preceito legal expresso.109 

O terceiro, são os princípios gerais de direito são postulados maiores, de valor genérico, 

que inspiram determinadas normas do ordenamento jurídico. Embora não previstos 

expressamente, são considerados como integrantes do sistema, pois se encontram à base das 

regras legais. 110  

Não se trata, para Washington Trindade, de uma simples aplicação de princípios 

existentes na lei ou aos que a lei faz referência, em casos de dúvida e obscuridade. Na verdade, 

trata-se de um mecanismo lógico em que se intenta encontrar a justificativa ideológica e 

teleológica da Ordem Jurídica e preencher a lacuna de acordo com uma o próprio sistema.111 

Por fim, tem-se a equidade como elemento de integração a ser utilizado após esgotados 

os mecanismos previstos no art. 4° da LINDB. Relaciona-se com os fins da norma, que 

decorrem do bem comum da sociedade. A equidade, de acordo com Rodolfo Pamplona Filho e 

Clais Maria Pereira Gunça dos Santos, pode ser definida como "igualdade, retidão, 

equanimidade". Equivale ao próprio sentido de justiça, ou seja, o ideal a ser atingido tanto pelo 

legislador, quanto pelo aplicador da norma, pois não há como se conceber, do ponto de vista 

lógico, um direito injusto.112  

Dessa maneira, o juiz, em sua discricionariedade, que não se confunde com 

arbitrariedade, julgará observando uma certa lógica jurídica, buscando equilibrar e respeitar os 

interesses da coletividade e dos particulares envolvidos no litígio.113 Washington Trindade 

afirma que o art. 8º da CLT autoriza o Juiz a dizer que existem lacunas e, consequentemente, 
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utilizar-se dos mecanismos de preenchimento dos vagos. Ou seja, o juiz deve tentar a solução 

conforme os princípios que inspiram a ordem jurídica.114 

Adota-se, no presente trabalho, a vertente de que o ordenamento é incompleto. Dessa 

maneira, a lei contém um comando genérico e hipotético sobre os fatos, assim, os preceitos 

legais não conseguem abarcar todas as possibilidades. Por essa razão, existem lacunas no 

ordenamento jurídico e é papel do intérprete sua integração.   

 

3.3 HIERARQUIA DAS FONTES NORMATIVAS NO DIREITO DO TRABALHO PRÉ-

REFORMA 

 

Da leitura do dispositivo constante no art. 8º da CLT pré-reforma, observa-se a 

pluralidade das fontes do direito do trabalho. O intérprete só poderia se utilizar delas na falta 

de disposições legais e contratuais. Ou seja, esse artigo faz menção as fontes supletivas do 

Direito do Trabalho:  

A teoria das fontes do direito, nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, é um dos instrumentos que regula o aparecimento contínuo e plural das 

normas, sem perder de vista a segurança e a certeza das relações jurídicas. Podem ser 

classificadas em: 1) materiais: fatores sociais que fornecem elementos para elaboração da 

norma; 2) formais: constituem a exteriorização da norma jurídica.115 

Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, analisar-se-ão as fontes formais que, 

segundo Luciano Martinez, quando criadas mediante processo legislativo, são chamadas de 

“leis” ou “regulamentos”; quando decorrentes da jurisdição recebem o nome de “sentenças”; 

quando exprimidas pelo poder social do povo são entendidas como “usos e costumes”; e, 

quando engendradas pela negociação são identificadas como “contratos”.116 

 Conforme a pirâmide kelseniana, a Constituição é o vértice e uma norma tem seu 

fundamento de validade em outra superior. Todavia, Maurício Godinho Delgado demonstra que 

o critério normativo hierárquico na seara trabalhista segue a lógica de pirâmide é variável, 

elegendo para seu vértice a norma que mais se aproxima do caráter teleológico do Direito do 
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Trabalho. Assim, a hierarquia não será imutável, mas dinâmica, segundo o princípio 

direcionador basilar, ou seja, o princípio da norma mais favorável ao trabalhador.117 

José Cairo Júnior explica que essa especificidade da seara trabalhista não gera ineficácia 

da norma de grau superior. Simplesmente, a regra clássica não incide em algumas hipóteses 

fáticas, por existir outra norma que imprima tratamento diferenciado e benéfico ao operário.118 

Contudo, Maurício Godinho Delgado afirma que o critério justrabalhista especial não 

prevalecerá perante normas heterônomas estatais proibitivas, que preservam sua 

preponderância por se revestirem do imperium específico da entidade estatal.119   

No mesmo caminho, segue Luciano Martinez ao afirmar que no plano das relações de 

trabalho não se pode falar em uma hierarquia normativa rígida, haja vista que no topo da 

pirâmide estará a norma mais favorável ao trabalhador. Inclusive, o próprio art. 7º da 

Constituição Federal explicita que os direitos ali concedidos não excluem outros que venham a 

ser outorgados para a melhoria da condição social do trabalhador. 120 

Conclui-se que a Constituição Federal sempre prevalecerá no ordenamento jurídico, 

contudo, se existirem normas jurídicas mais favoráveis ao trabalhador, de acordo com o 

ordenamento pré-reforma, estas deverão predominar sobre a Carta Magna. Assim, o critério da 

hierarquia da Teoria Geral do Direito não deve ser utilizado no ramo do Direito do Trabalho, 

pois quando há conflito de normas, é aplicada a norma que for mais favorável ao trabalhador. 

Ressalta-se, ainda, que esse tópico está de acordo com o Direito do Trabalho pré-

reforma trabalhista. Por essa razão, em capítulo posterior será tratado como a questão da 

hierarquia das normas foi modificada com a reforma trabalhista. 

 

3.4 VISÃO TRADICIONAL DA PRINCIPIOLOGIA TRABALHISTA 

 

Os princípios possuem um papel fundamental na ciência do direito. Contudo, além dos 

princípios gerais do Direito, a seara laboral possui seus princípios próprios, com o objetivo de 

regular as relações trabalhistas de acordo com a realidade desse subsistema.   

Além dos princípios gerais de direito, comuns a todos ou quase todos os ramos, existem 

os princípios particulares do Direito do Trabalho. Luiz de Pinho Pedreira da Silva ressalta que, 
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apesar da dicção do art. 8º da CLT atribuir aos princípios a função de preencher lacunas, sua 

interpretação não deve estar restrita a esses termos, pois os princípios também surgem e se 

desenvolvem para reajustar os moldes jurídicos inadequados à proteção dos trabalhadores, e, 

inclusive, para restabelecer a eficácia da regra de direito.121 Para compreensão global do Direito 

do Trabalho, Maurício Godinho Delgado afirma que se impõe o estudo acerca dos princípios 

específicos de seu segmento. Os quais são diversos e alcançam as mais diferentes 

proposições.122  

Os princípios e as regras são espécies do gênero “norma jurídica”. Portando, desde que 

positivados, explicita ou implicitamente, têm força normativa. Define-se os princípios como 

aqueles que prescrevem diretrizes produzindo verdadeiros mandados de otimização que visam 

à potencialização da própria justiça. Por serem dotados de uma estrutura valorativa, os 

princípios reclamam uma conduta racional e criativa do intérprete. Assim, cada sistema 

normativo tem seu conjunto próprio de regras e de princípios. No caso do Direito do Trabalho, 

em razão de sua construção histórica, os princípios ocupam um espaço central, trazendo uma 

lógica protecionista.123 

José Augusto Rodrigues Pinto cita Plá Rodriguez e as tríplices funções dos princípios 

do Direito do Trabalho. A primeira função é a informadora, definida como a que inspira o 

legislador, servindo de fundamento para o ordenamento; a segunda é a normativa, que atua 

como fonte supletiva, no caso de ausência da lei, sendo um meio de integração do direito; por 

fim, tem-se a função interpretadora, a qual opera como critério orientador do juiz ou do 

intérprete.124 

Os mais importantes princípios especiais jusnaturalistas os seguintes: 1) princípio do 

proteção; 2) princípio da norma mais favorável; 3) princípio da imperatividade das normas 

trabalhistas; 4) princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas; 5) princípio da condição 

mais benéfica; 6) princípio da inalterabilidade contratual lesiva; 7) princípio da intangibilidade 

salarial; 8) princípio da primazia da realidade sobre a forma; 9) princípio da continuidade da 

relação de emprego. Este grupo de nove princípios forma aquilo que se denomina núcleo basilar 

dos princípios especiais do Direito do Trabalho.125 
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A seguir, serão analisados os princípios que têm maior relação com o objeto do presente 

trabalho, com a finalidade de facilitar futura discussão sobre as modificações trazidas pela 

reforma trabalhista nos institutos principiológicos. 

 

3.4.1 Princípio da Proteção   

 

Américo Plá Rodriguez define o princípio da proteção como aquele que representa o 

critério fundamental do Direito do Trabalho, pois tal princípio, em vez de se inspirar em um 

propósito igualitário, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial ao 

trabalhador, com o objetivo de assim alcançar a igualdade substancial.126 Carlos Henrique 

Bezerra Leite entende o princípio da proteção como a gênese do direito trabalhista, cujo objeto 

consiste em estabelecer uma igualdade jurídica entre o empregado e o empregador.127 

De acordo com as ideias já trazidas, a justificativa desse princípio, para Gustavo Filipe 

Barbosa Garcia, também está no polo mais fraco da relação jurídica merecer um tratamento 

protetivo, com o objetivo de alcançar a igualdade substancial. Portanto, tenta equilibrar a 

relação de trabalho, por existirem posições desiguais. 128 

Amauri Mascaro Nascimento cita Américo Plá Rodriguez, o qual sustenta que no direito 

do trabalho há um princípio maior, que é princípio protetor, o qual é subdividido em três outros: 

in dubio pro operário, prevalência da norma favorável e preservação da condição mais 

benéfica. O primeiro significa que, diante de um texto jurídico que ofereça dúvidas, o juiz 

deverá escolher a interpretação mais benéfica ao operário. O segundo é princípio de hierarquia, 

ou seja, no caso concreto, quando duas ou mais normas dispuserem sobre o mesmo direito, 

priorizar-se-á a mais favorável ao trabalhador. Por fim, o terceiro tem a função de solucionar a 

aplicação da norma no tempo e resguardar as vantagens que o trabalhador possui, ou seja, o 

direito adquirido.129  

Em contrapartida à visão de Américo Plá Rodriguez, Maurício Godinho Delgado expõe 

que a tutela obreira e a reconhecida desigualdade socioeconômica do emprego não se 

desdobram apenas nas três supracitadas subdivisões. Assim, o princípio da proteção abrange, 

essencialmente, quase todos (senão todos) os princípios especiais do Direito Individual do 

Trabalho, pois os outros também criam uma proteção especial aos interesses contratuais 
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obreiros. Sendo, portanto, um inspirador de todo o complexo de regras, princípios e institutos 

da seara trabalhista.130 

 

3.4.2 Princípio da Norma Mais Favorável  

 

Dada a importância no Princípio da Norma Mais Favorável e dos outros princípios 

supracitados no tópico anterior, independentemente de serem considerados subdivisão ou não 

do princípio da proteção, serão tratados em tópicos apartados.  

Sobre o termo “princípio da aplicação da norma mais favorável”, Luciano Martinez 

afirma que é uma expressão atécnica utilizada pela doutrina, pois tal princípio não incide apenas 

sobre as fontes normativas, mas também sobre as fontes estritamente contratuais. Desse modo, 

adota a nomenclatura “fonte mais favorável, em respeito à amplitude do princípio. 131 

Para obter a resposta sobre qual a fonte mais favorável, o aplicador do direito deve se 

orientar em conformidade com um dos seguintes métodos: acumulação/atomística, 

conglobamento/incindibilidade ou conglobamento por institutos. No primeiro, pinça-se de cada 

fonte em confronto o item mais favorável, reunindo todos para aplicação no caso concreto. No 

segundo, verifica-se, em conjunto, qual a mais benéfica, excluindo totalmente a aplicação das 

outras. Já no terceiro e último método, o aplicador seleciona, dentro do conjunto, institutos que 

podem ser apreciados separadamente, verificando qual deles é mais favorável ao trabalhador.132  

Importante ressaltar que, Carlos Henrique Bezerra Leite ao tratar do princípio da 

aplicação da norma mais favorável, o qual também o vê como subdivisão do princípio da 

proteção, salienta que esse só não será aplicável diante de uma norma proibitiva, de ordem 

pública, imposta pelo Estado.133 

 

3.4.3 Princípio do in dubio pro operario 

 

Américo Plá Rodriguez evidencia que, na generalidade dos casos, o trabalhador se 

apresenta em condições de debilidade frente ao seu empregador. Dessa forma, esse princípio 

não existe para corrigir a norma, nem sequer integrá-la. Somente cabe utilizar o in dubio pro 
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operario quando existe uma norma e, unicamente, para determinar o verdadeiro sentido desta, 

entre os vários possíveis134.   

Essa visão favorável ao aderente, segundo Luciano Martinez, tem importante 

justificativa adicional na aplicação aos contratos de emprego. Ou seja, se não foi o aderente o 

responsável pela construção do instrumento contratual, não será ele o apenado diante das 

ambiguidades ou contradições. Afirma, ainda, que esse princípio só tem razão diante das 

situações de dúvida.135  

Importante demonstrar que esse princípio possui alguns limites. Luiz de Pinho Pedreira 

da Silva explicita que o princípio do in dubio pro operario não é absoluto, e só deverá ser 

aplicado quando houver: a) existência de real dúvida sobre o alcance da norma, como já 

refletido anteriormente; e, b) deve respeitar à ratio legis, ou seja, a interpretação favorável ao 

trabalhador não pode ir contra “a vontade do legislador”.136 

 

3.4.4 Princípio da preservação da condição mais benéfica 

 

O princípio da condição mais benéfica concerne, para Carlos Henrique Bezerra Leite, à 

aplicação da norma trabalhista. Assim, existindo uma cláusula ou condição anterior, sobrevier 

outra versando sobre a mesma matéria, prevalecerá aquela anteriormente criada, salvo se a 

norma posterior for mais benéfica ao trabalhador. Portanto, o princípio seria a emanação da 

segurança jurídica, além do o caput do art. 7º da CF, o qual recepciona as normas que visam à 

melhoria das condições sócias dos trabalhadores.137 

Em complemento, Maurício Godinho Delgado afirma que o princípio informa que 

cláusulas contratuais benéficas somente poderão ser suprimidas caso suplantadas por cláusula 

posterior ainda mais favorável, mantendo-se intocadas em face de subsequente alteração menos 

benéfica do contrato ou regulamento da empresa. Ou seja, traduz em manifestação do princípio 

da inalterabilidade contratual lesiva.138 

 

3.4.5 Princípio da Indisponibilidade de Direitos 

 

                                                 
134 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios do Direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. São Paulo: LTr, 

1978, p. 43 – 45.  
135 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 

9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 126.  
136 SILVA. Luiz de Pinho Pedreira da. Direito do Trabalho: principiologia. São Paulo: LTr, 1997, p, 50. 
137 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 97.  
138 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 204 - 205.   
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Américo de Plá Rodriguez demonstra em sua obra sobre os princípios do direito do 

trabalho que, em relação à ideia de indisponibilidade, quem melhor expôs esta posição foi 

Santoro-Passarelli, professor italiano, ao afirmar que a disposição dos direitos do trabalhador 

está limitada em suas diversas formas, pois não seria coerente que o ordenamento jurídico 

realizasse de maneira imperativa, pela disciplina legislativa e coletiva, a tutela do trabalhador 

necessitado e economicamente débil, e que depois deixasse seus direitos em seu próprio poder 

ou ao alcance de seus credores.139 

O presente princípio, para Maurício Godinho Delgado, traduz a inviabilidade técnico-

jurídica de poder o empregado despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das 

vantagens asseguradas pelo ordenamento jurídico ou pelo contrato. Afirma, ainda, que 

irrenunciabilidade não é o termo adequado de acordo com a amplitude do princípio, pois 

renúncia é um ato unilateral e aqui, também, interfere-se em atos bilaterais. Ou seja, não são 

válidas a renúncia e a transação que importe objetivamente em prejuízo ao trabalhador.140 

Portanto, as normas que regulam as relações de trabalho não podem ser modificadas livremente 

pelo empregador, pois não são normas de natureza dispositiva. 

  

3.4.6 Princípio da Continuidade da Relação de Emprego  

 

Na visão de José Augusto Rodrigues Pinto, trata-se de extensão do princípio da 

proteção, pois, no contrato individual está a fonte da subsistência pessoal e familiar do 

empregado, e na retribuição do trabalho, a obrigação fundamental do empregador. Logo, quanto 

mais duradoura for a relação de emprego, maior será o equilíbrio pessoal e familiar do 

empregado.141  

Encontra-se previsto no art. 7º, I, da Constituição Federal, que institui como direito dos 

trabalhadores proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Luciano Martinez 

entende que esse princípio pode ser visto como aquele que visa atribuir à relação empregatícia 

uma ampla duração, gerando presunções favoráveis aos trabalhadores. Para ele, a continuidade 

sugere a ausência de intenção do empregado de que o contrato termine.142 

Carlos Henrique Bezerra Leite, em consonância, afirma que o princípio da continuidade 

constituiu base para o instituto da estabilidade. Ele cita como hipótese de aplicação quando há 

                                                 
139 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. 3. ed. São Paulo. LTr. 1978, p. 69. 
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dúvida acerca da manifestação das partes quanto à duração do contrato, assim, há de se 

interpretar que o contrato fora firmado por tempo indeterminado.143 

 

3.4.7 Princípio da primazia da realidade 

 

Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, esse princípio explicita que a realidade 

fática existente na execução do contrato de trabalho prevalece sobre as condições formais nele 

previstas. Além disso, o ordenamento justrabalhista, de acordo com o art. 9º da CLT, considera 

nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos trabalhistas. 

Umas das justificativas desse princípio, na visão de Luiz de Pinho Pedreira Silva, é a 

boa-fé com que deve se conduzir o contrato de trabalho, a qual se traduz em lealdade, 

sinceridade e honestidade. Salienta que não significa recusa de valor ao que foi estipulado 

contratualmente, apenas demonstra que não há presunção absoluta de validade, aceitando prova 

em contrário.144 Diante deste princípio, portanto, é permitido ao Magistrado a possibilidade 

desconsiderar documentos que não refletem a realidade da relação trabalhista, mesmo que 

estejam de acordo com as formalidades exigidas, aplicando-se o disposto no art. 9º da CLT.  

 

3.4.8 Princípio da Razoabilidade 

 

O presente princípio determina que o aplicador do direito deve se basear pelo bom senso 

ao analisar as relações que são objeto do direito do trabalho, prezando pela observância de todos 

os fatos com a finalidade de ser razoável na aplicação da norma ao fato.  

Embora seja um princípio geral de direito, Carlos Henrique Bezerra Leita afirma que 

este princípio também se aplica de forma específica ao direito do trabalho, principalmente 

quando se está diante da interpretação de situações fáticas.145 Nesse contexto, Américo Plá 

Rodriguez firma que esse princípio trata de ver um freio ou um limite aplicável naquelas áreas 

do comportamento onde a norma não pode prescrever questões rígidas, sobretudo onde a norma 

não pode prever uma infinidade de circunstâncias possíveis.146 

Conclui-se, portanto, que os princípios do direito do trabalho são diretrizes para a 

aplicação das normas. São fontes do Direito, assim como as leis e os costumes, podendo ser 

aplicados diretamente ao caso concreto, como método integrativo e, inclusive, ser base para a 
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elaboração dos preceitos normativos. Dessa forma, com o objetivo de interpretar a norma 

jurídica trabalhista, deve o juiz considerar os princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho. 

 

3.5 TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES NO DIREITO DO TRABALHO  

 

A teoria do diálogo das fontes também é um método de interpretação e aplicação das 

leis, pelo qual se objetiva a coordenação das normas jurídicas. Ela foi idealizada pelo professor 

alemão Erik Jayme da Universidade de Helderberg e tem como a maior expoente no Brasil a 

professora Claudia Lima Marques, aplicando-a ao Direito do Consumidor. De acordo com essa 

teoria, o direito deve ser visto de forma sistemática e coordenada. Assim, ao interpretar uma 

norma jurídica, não se deve excluir a aplicação de outra, como acontece nos critérios clássicos 

de solução de conflito.  

Flávio Tartuce lembra ser possível o diálogo entre o Código Civil e a legislação 

trabalhista. Na verdade, pelo diálogo das fontes, o que se propõe é uma nova leitura do comando 

legal, assim, existem situações em que não existem normas no Direito do Trabalho regulando 

a matéria, nesses casos as previsões de Direito Civil podem ter grande utilidade.147 

Essa teoria é uma solução flexível na busca de um sistema mais favorável ao vulnerável. 

Os três diálogos possíveis são: a) diálogo sistemático de coerência: ao aplicar duas leis, se uma 

lei servir de base conceitual para a outra, ele estará presente; b) diálogo sistemático de 

complementaridade e subsidiariedade: é a aplicação coordenada de duas leis, uma norma pode 

completar a outra, de forma direta (complementaridade) ou indireta (subsidiariedade); c) 

diálogo de coordenação e adaptação sistemática: diálogo de influência recíprocas existirá 

quando os conceitos estruturais de uma lei são influenciados pelo da outra, Sendo a influência 

do sistema especial no geral e vice-versa, um diálogo coordenação e adaptação sistemática.148 

Pedro Dias Araújo Junior, em seu artigo sobre a Teoria do Diálogo das fontes, demonstra 

que toda a legislação trabalhista deve ser interpretada de forma sistemática e em consonância 

com os princípios que regem o Direito do Trabalho. Cita, ainda, Renato Rua de Almeida, um 

dos introdutores da teoria do diálogo das fontes nas relações trabalhistas. Renato defende que 

o intérprete pode se utilizar da teoria do diálogo das fontes sempre que estiver em jogo os 
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direitos fundamentais de um cidadão, pois, a teoria fornece um instrumento metodológico 

seguro e útil a ser trilhado. 149 

Para Vólia Bomfim Cassar, o ordenamento deve ser analisado de forma holística, em 

conformidade com o filtro constitucional, no sentido de nenhuma lei estar livre de ser 

interpretada por nenhuma técnica apresentada, pois todas possuem pontos importantes. Para 

ela, a grande beleza do Direito está em comportar diversas formas de interpretar, como um 

admirador de uma obra de arte impregna o ar com sua forma de olhar a tela.150 

Embora não exista um sistema específico de interpretação das normas da seara 

trabalhista, deve se buscar a melhor harmonia entre os métodos apresentados nesse capítulo, 

com o objetivo de efetivar os direitos dos operários, principalmente os seus direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, a interpretação deve respeitar 

pressupostos que assegurem a diminuição da desigualdade que existe entre empregado e 

empregador, justamente para tentar equilibrar esta relação.  
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4 VIRADAS HERMENÊUTICAS DA REFORMA TRABALHISTA 

 

Uma das maiores críticas feitas à reforma trabalhista reside, justamente, nas mudanças 

hermenêuticas por ela impostas. Embora haja quem defenda151 que a reforma não alterou os 

fundamentos do direito do trabalho positivados na CLT, bem como seus princípios, o estudo 

voltado para a Hermenêutica tende a não ser tão simples e restritivo quanto a lei estabelece. 

Portanto, mais complexo do que mudar a legislação, é mudar a forma de se pensar o direito do 

trabalho.  

Nesse contexto, o objetivo desse capítulo é demonstrar quais foram as principais viradas 

hermenêuticas observadas na análise da reforma trabalhista e as influências dessas mudanças 

sobre os princípios clássicos do Direito do Trabalho e seus fundamentos.  

 

4.1 DA ANÁLISE DOS PARÁGRAFOS DO ART. 8º 

 

Umas das alterações mais discutidas da lei 13.467/2017 está no teor do artigo 8º, que 

trata das principais técnicas de interpretação e integração da legislação trabalhista. Ou seja, 

claramente critérios hermenêuticos. Embora seu caput tenha sido mantido, houve mudanças em 

seus parágrafos que exigem uma análise cuidadosa do estudioso do direito.  

Silvia Teixeira do Vale vislumbra o novo art. 8º como resultado de duras críticas 

lançadas contra do TST e sua “atividade legislativa”. Para ela, os parágrafos demonstram que 

o Legislador de 2017 desconhece a história do Direito do Trabalho, como também ignora a 

autonomia deste ramo e menospreza a hermenêutica evolutiva construída há mais de dois 

séculos.152  

 

4.1.1 A Aplicação Subsidiária do Direito Comum ao Direito do Trabalho 

 

Embora o caput do art. 8º tenha sido mantido, houve uma grande alteração no teor dos 

seus parágrafos. O primeiro se aproxima muito da escrita anterior, com a ressalva de que 

ampliou de forma significativa a aplicação do direito comum. Dessa forma, não se exige mais 
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que a aplicação seja feita “naquilo que não for incompatível” com os princípios fundamentais 

do Direito do Trabalho.  

Assim, o Estado-Legislador tenta fazer com que a principiologia própria do Direito do 

Trabalho não seja observada quando da importação de normas do Direito comum. Contudo, 

essa lógica não compreende que a principiologia particular laboral é um fruto do 

reconhecimento estatal das lutas de classes e da desigualdade real entre empregados e seus 

empregadores. 153   

Portanto, bastaria a existência de lacuna normativa para se transportar a norma 

alienígena, sem a análise da compatibilidade com o conteúdo axiológico do Direito do 

Trabalho. Todavia, para Fernanda Antunes Marques Junqueira, essa exegese acabaria por 

autorizar a importação de normas colidentes, portanto, só deveria ser possível quando 

compatível com a constelação valorativa trabalhista, com destaque para o princípio da proteção. 

154 Até porque, são ramos que norteiam contextos diferentes, pois a seara lida com questões 

assimétricas. 

Nesse sentido, Luiz Phillipe Mello Vieira de Filho afirma que a questão central é 

justamente que o Código Civil é para os iguais, já a Consolidação das Leis Trabalhistas tem 

como característica ser para os desiguais, portanto, para a proteção do trabalhador 

economicamente dependente e hipossuficiente, por essa razão, a aplicação subsidiária só pode 

se dar quando não houver incompatibilidade com os princípios que norteiam a seara.155 

A despeito dessa retirada, Luciano Martinez afirma parecer razoável concluir que a 

simples evidência da omissão não autorizará, por si só, uma postura integrativa qualquer, pois 

continuará a ser imprescindível a adoção de uma solução que esteja de acordo com a filosofia 

e com a principiologia do direito laboral. Portanto, pode-se interpretar a retirada da menção à 

“compatibilidade” como algo tão óbvio que não precisaria estar expresso, até porque, afrontaria 

a lógica da vulnerabilidade do trabalhador a importação de preceitos que pressupõem a 

igualdade entre contratantes.156 

Ademais, a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê em seu art. 

4º que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito”, assim, como estabelece no art. 5º que “na aplicação da 
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aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum”. A tentativa do legislador em encaixotar o Direito do Trabalho, diminuindo-o para que 

a aplicação do Direito comum sequer seja questionada chega até a ser inocente, diante das regras 

da LINDB aqui referidas, pois, revela-se inútil a atuação do Estado-Legislador no sentido de 

limitar a atividade hermenêutica do Estado-Juiz ao suprimir os princípios do “novo” art. 8º da 

CLT.157 

Diante dessa análise, a posição defendida por esse trabalho é a de que, embora tenha 

existido uma tentativa de alterar a hermenêutica trabalhista a partir da retirada do parágrafo 1º 

do art. 8º da expressão “naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais do 

direito do trabalho”, a aplicação da interpretação sistêmica da CLT impede que o Direito 

Comum seja utilizado como método de integração quando não respeitar todo o arcabouço lógico 

da legislação trabalhista, principalmente o princípio da proteção.  Haja vista que, 

diferentemente do direito comum, a seara trabalhista tem por objeto relações desiguais e 

desequilibradas.  

 

4.1.2 Súmulas e outros enunciados editados pelos TRT’s e pelo TST.  

 

O § 2º do art. 8º é uma tentativa clara de silenciar a Justiça do Trabalho: “súmulas e 

outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 

Tribunais Regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações 

que não estejam previstas em lei”. 

O supracitado parágrafo, para Homero Batista Mateus da Silva, diz o óbvio quando 

explicita que as súmulas nunca podem restringir direitos nem criar obrigações. Na verdade, elas 

realmente não criam nem abafam direitos, apenas os interpretam. Ocorre que, na maioria das 

vezes, existe um certo “espanto” quando uma súmula é editada em torno de um vazio 

legislativo, forçando o tribunal trabalhista a fazer uma construção jurídica para regular uma 

realidade cotidiana.158   

Para Jorge Pinheiro Castelo, o parágrafo discutido não tem o menor sentido e eficácia 

do ponto de vista jurídico, pois ignora o modus operandi da atividade jurisdicional. Para ele, 

esse artigo afronta as normas de superdireito, postas nos art. 4º, 5º e 17 da Lei de Introdução ao 

Direito Brasileiro. Assim, a fixação de soluções novas é consequência da interpretação 
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sociológica ou teleológica da lei e não apresenta criação ou restrição de direitos. Portanto, o 

juiz simplesmente dá efetividade aos princípios gerais de direito, à escala axiológica instalada 

pela Constituição, e outras fontes formais do direito expressamente indicadas na própria ordem 

jurídica.159 

Assim, pela nova proposição normativa, observa-se a intenção do legislador de diminuir 

a legitimidade da Justiça do Trabalho. Contudo, vale lembrar que, dentre as fontes do Direito, 

a jurisprudência tem o papel de adaptar a lei às necessidades sociais. Portanto, além de uma 

função interpretativa, a jurisprudência moderniza a legislação de acordo com a complexidade 

das relações. Fernanda Antunes Marques Junqueira acredita que essa disposição não terá força 

para inibir o papel uniformizador do TST. Caso ocorra, é bom resgatar a memória do art. 5º da 

LINDB, optando o intérprete do direito pela realização dos direitos fundamentais, ainda que se 

valha da recusa da aplicação da lei.160   

Em verdade, Rodolfo Pamplona Filho acredita que a alteração nesse parágrafo 

demonstra um caráter quase revanchista contra a jurisprudência dos tribunais trabalhistas, seja 

o TST ou os próprios TST’s, e, inclusive, contra a atuação do Juiz do Trabalho no primeiro 

grau. Nesse sentido, mesmo que não seja função dos tribunais, tirando a questão do poder 

normativo, criar direitos e obrigações, há um papel criativo e construtivo na jurisprudência, o 

que pode acarretar jurisprudência praeter legem.161   

No entanto, entende Homero Batista Mateus da Silva que apesar da agressividade da 

redação do novo art. 8º da CLT, ele não terá força suficiente nem para inibir a produção de 

súmulas e orientações jurisprudenciais por parte dos tribunais, nem para arrefecer as ações 

anulatórias de cláusula de norma coletiva.162    

Assim, o Estado-Legislador, guiado por argumentos em desfavor do Judiciário 

trabalhista, no sentido de que esse ramo legisla, retirou uma atribuição hermenêutica dos juízes 

especializados. Contudo cumprir essa determinação é permitir que apenas o Poder Judiciário 
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trabalhista não possa se utilizar de princípios como normas, julgando de forma silogística, 

agindo unicamente com o objetivo de cumprir a lei de maneira estrita é inconstitucional. 163 

 

4.1.3 Análise das normas coletivas pelo Poder Judiciário 

 

O § 3º do art. 8º determina que o Poder Judiciário, no exame de convenção coletiva ou 

acordo coletivo, deverá analisar exclusivamente os elementos essenciais do negócio jurídico e 

balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. 

Os elementos essenciais do negócio jurídico são a declaração de vontade, as partes, o 

objeto e a forma. A convenção e o acordo coletivo são negócios jurídicos com eficácia 

normativa, produzidos em razão do exercício da autonomia privada coletiva, a qual é 

considerada o poder jurídico e social que produz as normas decorrentes da negociação coletiva. 

Assim, haja vista que um dos requisitos do negócio jurídico é seu objeto ser lícito, os 

instrumentos coletivos devem estar em conformidade com preceitos constitucionais e legais de 

ordem pública.164 

Sobre esse parágrafo, Homero Batista Mateus das Silva afirma que é muito mais simples 

falar do que conviver com normas coletivas formalmente perfeitas e concretamente deturpadas. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário, ao analisar “os elementos essenciais”, pode se deparar com 

situação de inconstitucionalidade ou imoralidade de algumas cláusulas. Mas, se a CLT pós 2017 

quer proibir que o Judiciário se manifeste sobre as cláusulas desvirtuadoras da legislação social, 

corre-se o risco de a jurisprudência trabalhista passar a utilizar os conceitos da Lei de Introdução 

às Normas de Direito Brasileiro.165 

Contudo, além da capacidade das partes convenentes, da licitude do objeto e do respeito 

à forma prescrita previamente em lei, que são justamente os requisitos exigidos pelo art. 104 

do Código Civil, a validade da negociação coletiva pressupõe o princípio da adequação setorial 

negociada. Esse princípio, segundo Fernanda Antunes Marques Junqueira, foi trazido por 

Maurício Godinho Delgado e afirma que os critérios da negociação são: (i) implementar um 

padrão setorial de direitos superior ao padrão da legislação; (ii) transacionar setorialmente 

parcelas de indisponibilidade apenas relativa. Assim, por mais que se privilegie a autonomia da 

                                                 
163 VALE. Silvia Teixeira do. Reflexões sobre o Novo Artigo Oitavo na CLT. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; 

LUDWIG, Guilherme Guimarães; VALE, Silvia Teixeira do. (coord). Interterpretação e Aplicação da Reforma 

Trabalhista no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 2018, p. 71.   
164 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma Trabalhista: Alterações na jurisprudência dos Tribunais do 

Trabalho. Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 340, p. 31, out. 2017. 
165 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p 26. 



54 

 

vontade, não podem ser válidos instrumentos que não respeitem o supracitado princípio, assim, 

conclui-se que essa proibição da análise do mérito da negociação não tem qualquer 

sustentação.166 

Observa-se que a reforma, ao determinar a aplicação dos preceitos do direito civil 

pertinentes ao negócio jurídico, acabou por recusar a validade de negócios jurídicos 

formalizados fora dos parâmetros da boa-fé e sob o império da ameaça. Nesse sentido, os art. 

421 e 422 do CC fixam que os contratos devem atender a uma função social e que devem estar 

baseados na boa-fé. Além disso, o art. 166, VI, ainda estabelece que o negócio jurídico é nulo 

quando “tiver por objeto fraudar lei imperativa”. 167   

Portanto, para interpretar as normas coletivas em consonância com os limites 

estabelecidos, em regra, pelo Código Civil é um exagero, pois ele não é o lugar comum do 

Direito, mas sim a Constituição Federal e seus direitos fundamentais, cujo âmbito de proteção 

leva em conta que o Juiz do Trabalho não deve excluir princípios de interpretação constitucional 

para dirimir conflitos relativos à validade ou eficácia de normas coletivas. Assim, essa regra 

tenta neutralizar a independência judicial e os deveres interpretativos do juiz, o qual tem de 

ponderar o manancial normativo emergente dos princípios, valores e direitos fundamentais da 

Carta Magna.168 

A redução ou a supressão de direitos trabalhistas em sede de negociação coletiva abre 

as portas à precarização das relações de trabalho, contrariando a própria finalidade ínsita aos 

instrumentos negociais, atentando contra o patamar civilizatório das conquistas trabalhistas 

históricas.  A classe trabalhadora não dispõe das mesmas condições de negociação que a classe 

dominante, pois possuem interesse contrários. Esta proposta de reforma estrutural nas práticas 

cotidianas se traduz em desmonte dos direitos trabalhistas e garantia para o empresariado, 

prevalecendo o capital sobre a condição humana.169  

Dessa forma, conclui-se que as três mudanças efetuadas no art. 8º da CLT foram de 

cunho hermenêutico e tiveram como objetivo alterar a forma de se interpretar e aplicar a 

legislação trabalhista. Contudo, reitera-se que nenhum dispositivo pode e nem deve ser lido 

isoladamente, sendo assim, a partir da análise sistemática, é possível a interpretação de que, 

                                                 
166 JUNQUEIRA. Fernanda Antunes Marques. A limitação da função interpretativa do juiz: era do cabresto?  

Revista LTr Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 12, dez. 2017. 
167 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Impactos do Golpe Trabalhista. Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, São 

Paulo, v. 340, p. 16, out. 2017.  
168 LEDUR, José Felipe. Barreiras Constitucionais à erosão dos direitos dos trabalhadores e a reforma trabalhista. 

Revista LTr Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 10, out. 2017. 
169 BELLOTI, Aline Carla Lopes; TEIXEIRA, Louise Helene de Azevedo. A interferência da prevalência do 

negociado sobre o legislado: a banalização do registro da jornada de trabalho. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. 

al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista. Bauru: Canal 6, 2017, p. 23. 
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independente da letra fria e isolada de tais artigos, i) ainda é necessária a compatibilidade para 

que o direito comum seja fonte subsidiária; ii) diante da discriminação frente à Justiça do 

Trabalho, não há qualquer justificativa em limitar a atividade interpretativa do magistrado 

trabalhista na criação de súmulas e jurisprudência; e iii) afastar a possibilidade de analisar o 

mérito das normas coletivas pelo Juiz fere a Constituição e a hipossuficiência do trabalhador, 

pois trata-se de uma relação desigual. 

 

4.1.4 Princípio da Intervenção Mínima na Autonomia da Vontade Coletiva 

 

Diante da dita “modernização” do Direito do Trabalho, os princípios clássicos, tratados 

no capítulo anterior, vêm perdendo eficácia e dando espaço para novos princípios, como 

exemplo, tem-se o novo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, 

imposto pela parte final do §3º do art. 8º da CLT reformada.  

Esse parágrafo afirma que, quando da análise do acordo ou convenção, a atuação do 

Judiciário será pautada pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. 

Lamentavelmente, entendeu o legislador da reforma que, por exemplo, uma cláusula ajustada 

entre as partes não corre o risco de ser invalidada pelo Poder Judiciário, contribuindo para uma 

maior segurança jurídica nas relações laborais. Contudo, todos os operadores da Justiça do 

Trabalho têm conhecimento do número substancial de cláusulas normativas que são celebradas 

ao arrepio da lei e da Constituição.170 

O art. 611-A, §1º, reitera a imperiosidade da aplicação do “princípio da intervenção 

mínima na autonomia da vontade coletiva”, colocado no art. 8º, §2º, no bojo da reforma de 

2017. Ocorre que princípios são regras que nascem do comportamento social ou da lógica dos 

institutos ou dos ramos jurídicos, portanto, não é comum que um princípio, não tendo sido 

detectado no âmbito social, seja criado à por uma lei ordinário, inclusive, podendo provocar 

efeito inverso. Para Homero Batista Mateus da Silva, será interessante assistir ao 

desdobramento desse cenário, verificando se a Justiça do Trabalho, subitamente, deixará de 

analisar as normas coletivas ao fundamento de que está adstrita ao princípio da mínima 

intervenção.171  

O legislador esquece que, no atual sistema normativo, a negociação coletiva já prevalece 

sobre as normas legais, quando mais favorável ao trabalhador, respeitando o princípio da 

                                                 
170 RENZETTI, Rogério. Prevalência do negociado sobre o legislado em norma coletiva. In MIESSA, Élisson; 

CORREIA, Henrique. A reforma trabalhista e seus impactos. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 600.  
171 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p 114. 
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vedação do retrocesso social. Portanto, a justificativa de autonomia encobre os reais motivos 

da reforma, quais sejam, o enfraquecimento dos sindicatos, a retirada de direitos trabalhistas e 

o fortalecimento do capital por meio do culto à pretensa autonomia.172  

As normas coletivas, juntamente com a lei, compõem um sistema de direitos e de 

proteção dos trabalhadores. No entanto, só se pode falar em autonomia coletiva se o sindicato 

puder efetivamente negociar. Assim, há de se estabelecer um sistema de proteção que se 

denomina “legislação de sustento”, não dependendo da aceitação de qualquer acordo pelo 

simples fato de manter os empregos. Enquanto não houver, a proteção legal serve como limite, 

não permitindo uma agenda regressiva de direitos diante de um sistema sindical fragmentado e 

pouco representativo.173 

O engraçado é que o próprio legislador se contradiz na medida em que deixa de aplicar 

o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, impondo sua vontade sem 

qualquer razão. Mas, afinal, o Estado pretende ou não evitar imiscuir nas relações de trabalho 

firmado entre as partes? Pior é que, para Patrícia Oliveira Lima Pessanha, essa intervenção se 

deu em desfavor da parte vulnerável da relação contratual.174  

Dessa forma, dentre os princípios trabalhistas, surge o da intervenção mínima na 

autonomia da vontade coletiva. Diferentemente dos outros princípios já consagrados no 

sistema, que surgiram como consequência lógica, fora imposto por uma reforma que objetivou 

mudar a maneira como que se pensa o Direito do Trabalho e seus fundamentos hermenêuticos, 

alterando-os para não haver qualquer favorecimento aos trabalhadores, embora sejam estes os 

hipossuficientes da relação.  

 

4.2 DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO 

 

A reforma trabalhista, em seu novo artigo 611-A, traz que a convenção coletiva e o 

acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem de determinados 

pontos enumerados no artigo. Dessa forma, haja vista que o art. 8º, §3º restringiu a análise do 

mérito das normas coletivas pelo Poder Judiciário, que deverá atuar com base no princípio da 

                                                 
172 REIS, Daniela Muradas; RODRIGUES, Adriane L. S. Lamounier. A reforma trabalhista e o agravamento da 

crise do direito sindical brasileiro. Revista dos Tribunais, ano 106, v. 985, p. 91, nov. 2017. 
173 LOGUERCIO, José Eymard; LOPES, Antonio Fernando Megale. O Negociado sobre o legislado: suprema 

injustiça e demolição do sistema protetivo trabalhista. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. al.  Golpe de 2016 e a 

Reforma Trabalhista.. Bauru: Canal 6, 2017, p. 199.  
174 PESSANHA, Patricia Oliveira Lima. Reforma Trabalhista: o princípio da Intervenção mínima na autonomia 

da vontade coletiva: Realidade ou Engodo?. Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 338, p. 

113, ago. 2017. 
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intervenção mínima, tem-se uma “super” flexibilização das normas trabalhistas sob 

responsabilidade dos sindicatos profissionais.  

Um dos fundamentos constitucionais normalmente utilizados pelos defensores do 

“negociado sobre o legislado” e o mais evidente está no art. 7º XXVI, da CF, que refere o 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos como parte integrante dos direitos 

trabalhista. Sendo a norma coletiva uma maneira de positivação de direitos, de modo que o 

Direito do Trabalho pode ser considerado um ramo com variados centros de positivação. 175  

A possibilidade de que a negociação coletiva realizada por entidades representativas 

prevaleça sobre as normas legais é um dos principais pilares da reforma. A proposta foi definida 

pelo Legislador sob o argumento de que a realidade das negociações mostra que ao longo dos 

últimos vinte anos, os sindicatos negociaram aumentos salariais e diversas conquistas para os 

trabalhadores. Contudo, em verdade, precisa-se fortalecer a estrutura sindical como um todo, 

fazendo com que as categorias se sintam verdadeiramente representadas.176  

Nas palavras de Rodolfo Pamplona Filho e Cláudio Dias Lima Filho, os sindicatos são 

uma entidade essencial para a efetiva implementação da democratização nas relações de 

trabalho, já que a obtenção de novos direitos dependerá do papel desempenhado pelo sindicado 

nessa negociação. Contudo, as circunstâncias que moldaram a organização sindical no Brasil 

acarretaram vícios que atingiram a efetiva ação sindical, pois foram formados sob um Estado 

autoritário, atrelados à burocracia e dotados de personalidade jurídica de direito público, 

comprometendo gravemente a possibilidade de se ter plena liberdade sindical no país.177 

A sociedade brasileira se acostumou a ouvir a expressão “o negociado sobre o 

legislado”. No governo Fernando Henrique chegou a avançar uma proposta para ajustar o art. 

620 da CLT ao conceito de negociação coletiva ampla, o que enfrentou forte resistência, assim 

como o governo Lula patrocinou um programa de metas para completa reforma da negociação 

coletiva, que ficou conhecido como o Projeto Berzoini (nome do Ministro do Trabalho à época), 

mas foi engavetado por divergências políticas. Contudo, o governo de 2017 conseguiu a maioria 

parlamentar para a reforma da lei ordinária e, assim, inseriu na CLT o que pode e o que não 

pode ser negociado.178  

                                                 
175 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p 113.  
176 RENZETTI, Rogério. Prevalência do negociado sobre o legislado em norma coletiva. In MIESSA, Élisson; 
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LTr, 2013, p. 54 e 173.  
178 SILVA, Homero Batista Mateus da. op. cit., p 112. 
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Contudo, existe um elevado contingente de trabalhadores analfabetos ou 

semianalfabetos, assim, esse dado revela que, sem os conhecimentos técnicos exigidos pelas 

novas relações mercadológicas, os trabalhadores ficarão em manifesta desvantagem na mesa de 

negociação. Em contrapartida, os empresários normalmente contam como assessorias 

especializadas, ou seja, profissionais capacitados e preparados para o convencimento dos 

dirigentes dos sindicatos profissionais.179 

Dessa maneira, a reforma inferiu no seu art. 611-A a aludida prevalência do negociado 

sobre o legislado em relação aos seguintes direitos: jornada de trabalho; banco de horas; 

intervalo intrajornada com respeito ao mínimo de 30 minutos; adesão ao programa seguro-

desemprego; plano de cargos, salários e funções; representante dos trabalhadores no local de 

trabalho; produtividade; modalidade de registro de jornada; prêmios; participação nos lucros.180 

Esta prevalência, em linhas gerais, ao equiparar a convenção coletiva com o 

ordenamento jurídico trabalhista, afasta a obrigatoriedade do cumprimento da legislação 

vigente, bem como retira a principal característica da luta sindical na negociação coletiva que 

não pode negociar cláusulas que são menos benéficas que a legislação e, se assim o fizer, estaria 

diante de uma nulidade. Contudo, não haverá a limitação deste início de negociação, o que 

permite, inclusive, flexibilizar as condições de trabalho para suprimir direitos.181 Assim, as 

negociações advindas dessa concepção gerarão insegurança jurídica para todas as partes e 

inevitáveis prejuízos aos trabalhadores, sem falar das adversidades enfrentadas nas condições 

de negociação coletiva que trazem desequilíbrio, como a existência de sindicatos fracos e com 

baixa representatividade. 182  

Nesse sentido, para Alan da Silva Esteves, negociado prevalecer sobre o legislado é 

outro nome da flexibilização do Direito do Trabalho, a qual tem, quase sempre, motivos 

econômicos e tenta diminuir a judicialização. Contudo, ele afirma que em certos países da 

Europa isso não deu muito certo, e apontou para a precarização do que já existe. Além de não 

existir qualquer certeza científica em que diminuirá a litigiosidade.183  

                                                 
179 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A quem interessa o modelo negociado sobre o legislado no Brasil? Revista 

Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 329, p. 13, nov. 2016.  
180 ESTEVES, Alan da Silva. Reforma Trabalhista brasileira de 2017 e o direito coletivo do trabalho: ideias para 

justificar a prevalência do negociado sobre o legislado. Revista dos Tribunais, ano 106, v. 984, p 167, out. 2017. 
181 BELLOTI, Aline Carla Lopes; TEIXEIRA, Louise Helene de Azevedo. A interferência da prevalência do 

negociado sobre o legislado: a banalização do registro da jornada de trabalho. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. 

al.  Golpe de 2016 e a Reforma Trabalhista. Bauru: Canal 6, 2017, p. 21. 
182 ARANTES, Deláide Alves Miranda; LEMOS, Maria Cecilia de Almeida Monteiro. Em defesa da justiça do 

trabalho, do direito do trabalho e da CLT: os ataques e as ameaças da reforma trabalhista. Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho, v. 83, n. 1, p. 104, jan/mar 2017. 
183 ESTEVES, Alan da Silva. Op. cit., p. 167. 
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Ausente a verdadeira igualdade de forças durante a negociação e reconhecimento das 

vulnerabilidades pessoais e as provenientes de causas de marginalização em uma sociedade 

desigual e complexa, é necessário haver garantias jurídicas mínimas, para que o núcleo rígido 

de direitos fundamentais não seja dilapidado. Ou seja, se antes o sindicato já tinha padrão 

mínimo como ponto de partida para a negociação, agora esse padrão, que antes era limite legal, 

pode passar a ser um ponto de chegada.184  

Nesse contexto, Jorge Pinheiro Castelo discute o Direito do Trabalho Líquido e a 

incapacidade de defesa de direitos com a prevalência do negociado sobre o legislado. Para ele, 

a desvalorização socioeconômica do trabalho se dá por conta da estruturação do trabalho na 

sociedade da pós-modernidade líquida e no capitalismo líquido. Assim, as propostas do modelo 

da pós-modernidade líquida, ao não se traduzirem em emancipação social, não geram soluções 

reais, apenas agravam a crise de funcionalidade do sistema e aumentam a crise, pois levam a 

mais exclusão social.185  

Portanto, em “épocas de crise”, ou seja, quando o poder de argumentação dos sindicatos 

está reduzido, os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e em leis esparsas são 

desrespeitados pelos empregadores, bastando que a precarização conste em convenção ou 

acordo coletivo. Com tal medida, o patronato amplia seu domínio nas relações de produção, por 

meio da desregulamentação do Direito do Trabalho, afastando-se os limites e explorando a 

classe trabalhadora, o que resultará na maior concentração de riqueza nas mãos dos donos da 

produção.186  

A reforma trabalhista, em seu art. 611-A, desequilibra ainda mais as relações entre 

empregados e empregadores, tornando precários os direitos trabalhistas ao permitir negociação 

sem razoável proteção legal e com limitada fiscalização. Principalmente, por se tratarem de 

normas negociadas por sindicatos não representativos, em um país que não há liberdade sindical 

e, portanto, os sindicatos representam associados e não associados. 

 

4.2.1 Exigência ou não de reciprocidade na negociação coletiva.  

 

Um dos pontos sensíveis e de grande controvérsia relativos ao pacto coletivo diz respeito 

à exigência ou não de reciprocidade na negociação coletiva, em face da redação do § 2º do art. 

                                                 
184 REIS, Daniela Muradas; RODRIGUES, Adriane L. S. Lamounier. A reforma trabalhista e o agravamento da 

crise do direito sindical brasileiro. Revista dos Tribunais, ano 106, v. 985, p. 95, nov. 2017 
185 CASTELO, Jorge Pinheiro. O Direito do Trabalho Líquido. São Paulo: LTr, 2018, p. 41.  
186 SANTOS, Paulo Roberto Koehler. Negociado sobre o legislado: retrocesso nos direitos do trabalhador 
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611-A. Como os ares da reforma trabalhista são liberais, os defensores do capital entendem que 

a liberação será geral, sem amarras e obrigatoriedade de contrapartida por parte do empregador 

a eventuais direitos previstos em lei, flexibilizados pela negociação coletiva em desfavor do 

empregado. Contudo, não parece que essa conclusão possa ser extraída da interpretação 

sistêmica da Lei 13.467/2017.187 

Segundo José Simpliciano Fernandes, a redação do §2º impede a declaração de nulidade 

da negociação pela falta de registro da reciprocidade no instrumento coletivo, mas não dispensar 

as concessões recíprocas, pois, é da natureza de qualquer negócio jurídico uma onerosidade 

bilateral. Assim, não há dúvidas que a reforma não desonerou o empregador da concessão 

recíproca na hipótese de evidente a redução dos limites legais mínimos em desfavor do 

trabalhador. Qualquer outra interpretação significa contrariar a máxima da hermenêutica 

segundo a qual não é possível estender os efeitos de uma norma restritiva para além do nela 

disposto, principalmente, quando se trata de negociação coletiva, a qual pressupõe diálogo e 

chegada ao consenso, após concessões recíprocas. Interpretar o §2º do art. 611-A de maneira 

distinta seria subverter a ordem constitucional e atribuir ao trabalhador o papel de ator em um 

falso diálogo.188  

Conclui-se que, nesse contexto de mudanças precarizantes, o sindicalismo terá sua crise 

ainda mais agravada, haja vista que, além de todo o problema já existente de representatividade, 

da continuidade do sistema de unicidade sindical, da ausência de sanções às condutas 

antissindicalistas, a reforma estabelece, por vários aspectos, o esvaziamento da ação sindical, a 

individualização das negociações e a fragmentação da classe trabalhadora.189 

Portanto, tem-se mais um exemplo de flexibilização dos direitos trabalhistas e mais um 

ponto em que a reforma deixa o trabalhador brasileiro em desvantagem. Além disso, também 

resta claro o revanchismo à jurisprudência trabalhista, a qual entendia que não poderia ser 

estabelecida uma negociação coletiva com mera renúncia, devendo haver reciprocidade.  

 

4.2.2 Fim do princípio da irrenunciabilidade e do princípio da proteção? 

 

Como demonstrado no capítulo anterior, o princípio da indisponibilidade, também 

chamado de princípio da irrenunciabilidade, afirma que o empregado não pode dispor de seus 

                                                 
187 FERNANDES, José Simpliciano. Da exigência da reciprocidade na negociação coletiva: sobre um diálogo falso 
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188 Ibidem. 189. 
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direitos, os quais são assegurados por meio de normas cogentes e de ordem pública. Esse 

princípio encontra justificativa na presunção de que o trabalhador, hipossuficiente, poderia ser 

obrigado a “abrir mão” de acertos direitos com o objetivo de não perder seu emprego. 

Nota-se, assim, uma nítida restrição à autonomia privada na esfera da relação trabalhista, 

justificada pela natureza essencial dos direitos envolvidos, assegurados por meio de normas 

imperativas e pela subordinação inerente ao contrato de trabalho, caracterizando a forma como 

o serviço é prestado pelo empregado e que decorre do poder de direção do empregador.190 

O contexto contemporâneo, para Marcelo Braguini, permite uma revisita à doutrina 

clássica de Américo Plá Rodrigez, também já tratada no capítulo anterior, a respeito da 

imperatividade da norma trabalhista. Contudo, esclarece que a imperatividade dessas normas 

não impõe a negação da autonomia da vontade, pelo contrário, a livre manifestação da vontade 

do trabalhador depende do contingenciamento desta autonomia, em especial, na formação e 

execução do contrato. Assim, a “responsabilidade social” representaria a imposição voluntária 

de certos limites, permitindo a adoção da melhor solução.191  

Outro exemplo dessa mudança hermenêutica está no princípio corolário trabalhista, o 

princípio da proteção, o qual abarca o in dubio pro operario, aplicação da norma mais favorável 

e o da condição mais benéfica. Para Everaldo Gaspar Lobo Andrade, com o aparecimento de 

complexas e variadas possibilidades de contratações atípicas, tem-se, também o princípio da 

continuidade da relação de emprego, pois, para ele, não há mais a carreira tradicional.192 

Por fim, mas não menos importante, não se pode deixar de tratar do princípio da 

adequação setorial negociada. A prevalência do negociado sobre o legislado no atual contexto, 

fere tal princípio trazido por Godinho Delgado, o qual afirma que as normas autônomas 

juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, desde que 

respeitados dois critérios autorizativos: a) quando as normas autônomas juscoletivas 

implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação 

heterônoma; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacional setorialmente parcelas 

de indisponibilidade relativa. Nessa linha, estando a parcela assegurada por regra imperativa 

(Constituição, Tratados e Convenções Internacionais ratificados e/ou Leis Federais). Ela 
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62 

 

prevalece soberanamente, sem possibilidade de supressão ou restrição pela negociação – salvo 

se a regra heterônoma estatal abrir espaço para isso.193 

Nesse sentido, com a reforma trabalhista e a prevalência do negociado sobre o legislado, 

tem-se uma mudança fundamental sobre a forma de ver esse princípio. A mudança fundamental 

é que, de um lado, a lei trabalhista, sem nenhuma interpretação que lhe dê outro sentido, deixa 

de existir como direito básico e de caráter irrenunciável, e, de outro, desaparece a prevalência 

da norma mais vantajosa para o trabalhador, permitindo-se que da negociação – coletiva, como 

regra, e individual, como exceção – resulte a redução de direitos, inclusive os previstos em 

lei.194  

Portanto, Jorge Pinheiro Castelo defende que a incidência de normas de tutela laboral é 

inderrogável e imperativa, tendo fundamento na impossibilidade do exercício da verdadeira 

autonomia da vontade, pois o empregado geralmente se encontra em posição de sujeição em 

face do poder diretivo e de controle. Ou seja, normalmente, há uma vulnerabilidade técnica e 

jurídica por parte do trabalhador.195  

Além disso, o princípio da proteção é origem de tudo e nada que dele derive, por razão 

lógica, pode contrariá-lo. Todo o Direito do Trabalho tem origem em um princípio fundamental, 

que é a proteção de quem trabalha. O equilíbrio de forças entre o capital e o trabalho demonstra 

que aquilo que não protege o trabalhador não pode ser considerado de cunho trabalhista.196  

Dessa forma, pode-se concluir que a flexibilização dos princípios basilares trabalhistas, 

como o princípio da proteção, da indisponibilidade e o da norma mais favorável é mais uma 

das viradas hermenêuticas da reforma trabalhista. Assim, é papel do intérprete saber como 

aplicar a hermenêutica com a finalidade de possibilitar a maior efetividade dos direitos 

trabalhistas, sem cair na armadilha de se permitir desrespeitar os princípios que a reforma 

parece ignorar.  

 

4.3 RESTRIÇÕES AO ESTABELECIMENTO DE SÚMULAS PELOS TRIBUNAIS  

 

O art. 702, alínea f é o dispositivo trazido pela reforma que mais evidencia o 

revanchismo do legislador frente à jurisprudência da Justiça do Trabalho. Ele exige um 

procedimento extremamente rígido e longo para estabelecer ou alterar súmulas e outros 
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194 QUEIROZ, Antônio Augusto. Reforma trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores e as entidades 

Representativas. Brasília: DIAP, 2017, p. 20. 
195 CASTELO, Jorge Pinheiro. O Direito do Trabalho Líquido. São Paulo: LTR, 2018, p 40 – 41.  
196 SIMÕES. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; LUDWIG, Guilherme Guimarães; VALE, Silvia Teixeira do. 

(coord). Interpretação e Aplicação da Reforma Trabalhista no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 2018, p. 73 



63 

 

enunciados de jurisprudência uniforme, tornando dificultosa a atividade da Justiça do Trabalho, 

e apenas desta, pois nenhuma outra seara possui exigência sequer parecida.  

Uma das tônicas da reforma trabalhista foi enquadrar o TST e os TRT’s, cujas súmulas 

devem ter causado desconforto para alguns setores da sociedade. Assim, o art. 702 é reescrito 

para tentar inibir a formação de novos entendimentos sumulados. O TST, com seus erros e 

acertos, é um tribunal de âmbito nacional que tenta impedir que o Direito do Trabalho se 

concretize de formas diferentes entre os estados. Assim, essa alteração abre a perspectiva de 

entendimentos disformes, aumentando a insegurança jurídica.197  

Luciano Martinez afirma que as mudanças trazidas no art. 702 da CLT produziram 

maior controle para a criação e alteração das súmulas e de outros enunciados. Essas 

manifestações de jurisprudência uniformidade não mais serão editas na forma do Regimento 

Interno do TST, mas por um procedimento especial aplicável em face do próprio TST e dos 

TRTs: a) Por voto de pelo menos 2/3 de seus membros; b) o voto previsto no item anterior 

somente será dado caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por 

unanimidade em, no mínimo, 2/3 das turmas; c) as decisões das turmas referidas no item 

anterior somente serão consideradas se ocorrentes em pelo menos 10 sessões diferentes em cada 

uma dessas turmas.198  

Portanto, o art. 702, I, f e § 3º e §4º criam exigências severas e, em alguns casos, 

inatingíveis para a formação de súmulas e orientações jurisprudenciais, inibindo a estabilização 

da jurisprudência trabalhista, ao contrário dos demais ramos do Judiciário, que poderão manejar 

sua jurisprudência na forma dos regimentos internos. Essas barreiras intransponíveis não 

constam das diretrizes dos art. 93 a 101 da CF sobre o funcionamento dos tribunais.199   

No mesmo sentido, Rodolfo Pamplona Filho acredita que as alterações nos art. 8º e 702 

da CLT indicam uma evidente restrição aos tribunais, pois, é como se apenas a Justiça do 

Trabalho tivesse essa restrição, sem alcançar os tribunais das outras searas. Mais uma prova do 

revanchismo contra os magistrados trabalhistas, os quais interpretam em função de 

provocações. Assim, a reforma, em matéria de jurisprudência, praticamente esvaziou a Justiça 

do Trabalho.200 
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É certo que, em respeito ao princípio da separação de poderes, a jurisdição exercida 

pelos tribunais não pode legislar. Entretanto, cabe registrar não só a existência do poder 

normativo da Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos, mas, que o Direito não é sinônimo de 

lei, podendo englobando vertentes social, axiológica e normativa. Assim, a jurisprudência 

interpreta e aplica o sistema, o qual é formado por regras e princípios, portanto, deve-se 

reconhecer a função da jurisprudência de ajustar a ordem jurídica em consonância com a 

evolução social, não podendo ficar aprisionada à aplicação literal e isolada de preceitos que não 

considerem o Direito de forma global e sistemática.201 

Nesse aspecto, Luciano Martinez afirma que mais um complicador é encontrável no § 

3º do art. 702 da CLT, segundo o qual devem ser possibilitadas as sustentações orais 

Procurador-Geral do Trabalho, do representante do Conselho Federal da OAB Brasil, do 

Advogado-Geral da União e das confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito 

nacional, salvo senão quiserem fazer o uso da faculdade que lhes é garantida por lei. O mesmo 

ocorrerá, nos moldes do §4º, em relação ao estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência pelos TRT’s, observada a abrangência de sua circunscrição 

judiciária. 202  

As súmulas e orientações jurisprudenciais alcançaram vários patamares, sendo fruto de 

demandas sociais e, num dado momento, passaram a incomodar mais do que a legislação 

trabalhista. Historicamente, o TST já foi acusado de “legislar” quando disciplinou o conceito 

de jornada itinerária, quando vetou o preposto não empregado ou quando admitiu a carta de 

fiança para a garantia da execução trabalhista: são vários exemplos, mas o fato é que a dinâmica 

das relações de trabalho supera a velocidade do legislador e, como tal, o uso da analogia e dos 

demais princípios do direito do trabalho se sobrepõe. A prevalecer a constitucionalidade do art. 

702, o TST será um tribunal de segunda linha, porque essas amarras não foram impostas ao 

STJ, ao TSE, ao STM ou ao STF. E os TRT’s ficarão privados de apresentar seu entendimento 

predominante, ao contrário dos TJ’s, do TRF’s e dos TRE’s. 203 

Portanto, o que antes era previsto no regimento interno do TST, passou a ser 

determinado por força da lei. Essa alteração é inconstitucional, haja vista que o Legislativo 

usurpou a competência do Judiciário quanto ao rito a ser seguido para elaboração de sua 

jurisprudência.  Outro ponto importante de reflexão vem a ser que os nossos enunciados de 
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jurisprudência uniforme restarão divergentes, pois, após a vigência da nova lei será necessário 

que haja o respeito a todo este procedimento para que enfim se tenha a atualização dos 

dispositivos.204 

O poder executivo, patrocinador do projeto, e o Poder Legislativo, fiador da reforma, 

não podem interferir no modo de funcionamento interno do Poder Judiciário a este nível de 

sofisticação: dizer quantos acórdãos são necessários para levar a votação uma proposta de 

padronização de jurisprudência, sob quais circunstâncias e com quais requisitos, neste caso, 

beira a proibição à formação da jurisprudência. Há nítida interferência no ramo do Poder 

Judiciário trabalhista, a fim de que ele se manifeste com menor frequência e sobre temas mais 

restritos, atropelando o art. 2º da CF. 205 

No que tange a uniformização de Jurisprudência na Justiça do Trabalho, cabe salientar 

ainda que a jurisprudência passou a ter um caráter obrigatório e força nitidamente vinculante 

em várias situações, como se observa nos arts. 489, §1º, VI e o art. 927 do CPC/2015, o que 

confirma a sua relevância como fonte do Direito não apenas supletiva, inclusive na esfera 

trabalhista (art. 769 da CLT e art. 15 do CPC).206   

Com a lei n. 13.015/2014, a uniformização de jurisprudência ganhou impulso na Justiça 

do Trabalho. Contudo, os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do art. 896 da CLT foram revogados. Eles 

tratavam do dever dos Tribunais Regionais do Trabalho procederem, obrigatoriamente, à 

uniformização de sua jurisprudência, bem como de aplicar, nas causas de competência da 

Justiça do Trabalho, o incidente de uniformização de jurisprudência. Desse modo, o incidente 

deixa de existir expressamente, em descompasso com o previsto no CPC. Assim, cabe 

acompanhar como os tribunais irão interpretar e aplicar as novas determinações relativas à sua 

atividade jurisdicional e à consolidação da jurisprudência.207 

Mas, um dos posicionamentos208 razoáveis a ser defendido é no sentido de que 

remanesce a obrigação de uniformizar a jurisprudência, o que ocorreu foi a alteração do 

procedimento, que agora encontraria respaldo no CPC, por força de seus precedentes, assim, a 
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análise da reforma em conjunto com o CPC vigente não parece ter retirado dos Tribunais o 

dever de uniformização, muito menos, impedido a adaptação do procedimento revogado.209    

Nesse sentido, de acordo com o Princípio da Especialidade, os magistrados trabalhistas 

são mais embebidos nas peculiaridades que envolvem a matéria laboral, adquirindo expertise 

que possibilitam visualizar melhor solução para o deslinde dos casos que lhes são apresentados. 

Portanto, a credibilidade da justiça e o sucesso na formação de um sistema de uniformização 

coerente e racional dependem do equilíbrio entre o princípio da hierarquia e da especialidade.210 

Conclui-se que o IUJ persiste em razão da obrigatoriedade de se uniformizar a 

jurisprudência, como determinado pelo novo CPC. Até porque, mesmo que a Lei da Reforma 

Trabalhista tenha revogado o rito, não impediu que os Tribunais regulamentem a matéria em 

seus regimentos internos.211 Sem desprezar que a segurança jurídica é um princípio resguardado 

pela constituição, toda essa atividade interpretativa do TST foi fruto de uma construção 

jurisprudencial debatida e com observância do devido processo legal, levando em conta que no 

cenário constitucional pós-positivista, os princípios são normas fundamentais que estimulam a 

hermenêutica e vinculam os órgãos do Poder Judiciário, contudo, isso foi desprezado pelo 

Estado-Legislador.212 

Claramente, o dispositivo 702, alínea f, objetiva calar o TST e, consequentemente, os 

TRT´s, pois, a jurisprudência trabalhista, ao adaptar a realidade das relações laborais à lei, 

incomoda setores econômicos com sua efetividade em garantir os direitos sócias. Assim, essa 

alteração tende a debilitar a legislação trabalhista e, inclusive, possibilitar entendimentos 

diferentes entre os tribunais, o que pode gerar grande insegurança jurídica para os trabalhadores.  

 

4.4 CONDIÇÕES ESPECIAIS DO HIPERSUFICIENTE 

 

Dentre as disposições da Reforma Trabalhista, destaca-se a inserção do parágrafo único 

do art. 444 da CLT, o qual prevê que as relações contratuais podem ser livremente estipuladas, 
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com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de 

trabalhador portador de diploma de ensino superior e que perceba determinado salário mensal. 

A hipossuficiência dos trabalhadores não deve, nem pode ser medida por um diploma 

de ensino superior e tampouco pelo salário alcançado. Afirmar que um trabalhador com diploma 

de graduação em ensino superior e salário acima da média remuneratória não esteja vulnerável 

ao poderio do empregador é desconhecer as relações laborais. Ele também precisará da proteção 

do Estado e da tutela sindical para negociar seus direitos. 213 

A reforma trabalhista, na prática, mitigou a noção de hipossuficiência, pois em alguns 

dispositivos pressupõe a igualdade contratual e jurídica entre empregados e empregadores. 

Observa-se. Portanto, que há uma tentativa de maior aproximação com o Direito Civil, para, a 

médio prazo o contrato de trabalho ser tratado como um contrato típico do Direito Civil. 214 

Assim, o legislador ao determinar diferenciação, explicita que esse trabalhador não 

necessitaria da proteção social da legislação, nem dos benefícios da negociação coletiva, 

havendo uma derrogação da proteção jurídica. Além disso, essa presunção absoluta é falsa, pois 

a relação de emprego é sempre assimétrica, sendo inconcebível a liberdade negocial plena do 

trabalhador. Ou seja, a remuneração e a formação acadêmica do trabalhador não constituem 

fatores capazes de elidir a desigualdade de forças existentes. Nas palavras de Cláudia Honório, 

a hipossuficiência não é escolha do trabalhador ou prerrogativa de determinada categoria.215  

Nesse sentido, Luciano Martinez ressalta que essa mudança radical na perspectiva sobre 

a proteção destinada ao empregado pelo fato de possuir uma retribuição um pouco mais elevada, 

não é razoável, pois, não necessariamente quem recebe mais possui mais autonomia. Por vezes, 

o contrário é até mais evidenciado, porque os empregados ficam preocupados em manter seus 

portos, submetidos às exigências patronais. Portanto, para ele, o assunto mereceria uma análise 

mais cuidadosa, com a finalidade de evitar a generalização que ocorreu.216  

Diante desses argumentos, observa-se que o novo parágrafo do art. 444 da CLT opera 

restrição ilegítima de direitos fundamentais ao reduzir a proteção indistintamente deferida a 

todos os trabalhadores. Assim, o tratamento diferenciado para o “hipersuficiente” ignora o 
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estado de subordinação e a vulnerabilidade do empregado, além de ser inconstitucional por 

afrontar o princípio da isonomia. O argumento mais utilizado será o de que o salário já 

“razoável” do trabalhador não traz necessidade de mais nada além. Nesse contexto, por mais 

absurdo que possa parecer, será complicado para o trabalhador ultrapassar essa barreira de cerca 

de 11 mil reais mensais, pois pode significar ter de abrir mão de direitos garantidos e que podem 

ser alterados pela negociação individual.217   

Assim, não há justificativa razoável no tratamento distinto dado pelo parágrafo único 

do art. 444 aos trabalhadores ditos “hipersuficientes”. Em um país com tantas desigualdades 

sociais, receber um salário razoável não retira a subordinação do trabalhador e não pode ser 

justificativa para a possibilidade de uma negociação que tende a ser lesiva ao empregado, por 

não ter o mesmo amparo técnico que muitos dos empregadores possui. Portanto, essa é mais 

uma alteração na hermenêutica do Direito do Trabalho lesiva aos trabalhadores, ao criar 

“patamares” diferentes entre os empregados, diminuindo a proteção dada pela CF e pela esfera 

trabalhista, derrogando seus direitos. 

 

4.5 A NOVA ESTRUTURA MULTIPIRAMIDAL DO DIREITO DO TRABALHO  

 

Como demonstrado no presente trabalho, foram muitas as mudanças hermenêuticas que 

ocorreram com a aprovação da Lei n. 13.467/17. Cada “pequena” alteração demonstrada nos 

artigos supracitados mudou a forma de se pensar, interpretar e aplicar o Direito do Trabalho. 

Dessa forma, esse tópico pretende discutir o que a reforma trabalhista acarretou a hierarquia 

das fontes, ou seja, se prevalece a norma mais favorável – como demonstrado no capítulo 

referente à hermenêutica pré-reforma.   

Muito se discutiu, com a aprovação, sobre a questão da prevalência do negociado sobre 

o legislado, como visto em um dos tópicos relatados nesse mesmo capítulo. Ocorre que, além 

da negociação coletiva, a reforma também trouxe a possibilidade de negociações individuais218, 

e como maior expoente dessa negociação, temos o trabalhador “hipersuficiente” – também já 

tratado.  

À medida que o Direito é um sistema, ou seja, um conjunto de partes logicamente 

coordenadas, é necessário estudar os critérios de harmonização dessas partes, em especial 

                                                 
217 HONÓRIO, Cláudia. Derrogação de proteção jurídico-trabalhista aos empregados com maior remuneração e 

diploma de nível superior. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; 

BELTRAMELLI NETO. Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, 

p. 130. 
218 ALVES, Amauri Cesar; ALVES, Roberto das Graças. Reforma Trabalhista e o Novo “Direito do Capital”. 

Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 338, p. 61, ago. 2017. 
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quando duas ou mais regras jurídicas regulamentam de forma diferente a mesma situação 

concreta. Esse estudo é ainda mais fundamental no Direito do Trabalho, onde há amplo universo 

de regras jurídicas de origem privada contrapondo regras jurídicas de origem estatal. Assim, 

um dos principais critérios de harmonização dessas regras é a da hierarquização, ou seja, a 

fixação de uma ordem de prevalência entre as regras, conforme a coerência e harmonia do 

Direito.219  

Uma das teorias jurídicas que encontra solução para esse problema de hierarquização é 

a de Kelsen, segundo o qual as normas jurídicas são dispostas em uma pirâmide que tem como 

vértice a “norma fundamental” da qual resulta o fundamento e a validade das normas inferiores 

é escalonada. Contextualizando, a regra que prevalecia anteriormente era a de que para que um 

instrumento coletivo de trabalho incida sobre determinado setor econômico-profissional, 

prevalecendo sobre as normas fixadas genericamente pelo Estado, deveriam ser atendidos dois 

pressupostos: as normas autônomas juscoletivas deveriam implementar padrão setorial de 

direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação aplicável, e, deveriam abarcar apenas a 

transação de parcelas de indisponibilidade relativa.220    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a pirâmide hierárquica trabalhista pré-reforma pode ser representada, de forma 

simplificada, como demonstrado na figura. Ou seja, como uma pirâmide flexível que se molda 

de acordo do com princípio da norma mais favorável. Dessa maneira, dentre as várias normas 

regulamentadoras da relação de trabalho, o vértice da pirâmide normativa não é 

necessariamente a CF ou a lei federal, mas sim a norma mais favorável ao empregado.  

Contudo, como já demonstrado no capítulo específico sobre Hermenêutica Clássica e o 

Direito do Trabalho, o critério da pirâmide hierárquica normativa justrabalhista é distinto do 

direito comum, o qual se mostra rígido e inflexível. Mas será que com a reforma trabalhista ela 

                                                 
219 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 1583 - 1584. 
220 HONÓRIO, Cláudia. Derrogação de proteção jurídico-trabalhista aos empregados com maior remuneração e 

diploma de nível superior. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira; 

BELTRAMELLI NETO. Reforma trabalhista na visão de procuradores de trabalho. Salvador: Jus Podivm, 2018, 

p. 127.  
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continua se construindo de modo variável e elegendo para o seu vértice a norma mais favorável 

ao trabalhador?  

Vólia Bomfim afirma que o que a reforma fez foi retroceder o Direito do Trabalho, 

flexibilizando a relação de trabalho, mudando a forma de pensá-lo. A desembargadora afirma 

que a reforma faz uma inversão na pirâmide trabalhista, pois, o Direito segue a pirâmide de 

Kelsen, que prioriza, hierarquicamente, a Constituição, depois as leis complementares, leis 

ordinárias, convenções e acordos coletivos, costumes, sentenças normativas, nessa ordem. Já 

no Direito Trabalhista, tem-se um dinamismo: é hierarquicamente maior a norma mais 

favorável ao trabalhador, a condição mais benéfica, mesmo se essa norma viesse do próprio 

regulamento da empresa. Contudo, esse dinamismo acabou com a reforma”.221 

Dessa forma, rompe-se com a pirâmide dinâmica e flexível do Direito do Trabalho e, 

surgem três novas pirâmides hierárquicas: 1) a pirâmide das normas estatais proibitivas; 2) a 

pirâmide do negociado sobre o legislado e, por fim, 3) a pirâmide do empregado 

“hipersuficiente”. Portanto, os tópicos seguintes tratarão de como ficarão essas novas pirâmides 

hierárquicas da relação trabalhista.    

 

4.5.1 Pirâmide das normas heterônomas estatais proibitivas  

 

Essa primeira pirâmide não é uma novidade da reforma trabalhista. Em verdade, ela já 

existia por razão de o critério plástico ser limitado pelas normas proibitivas estatais. Contudo, 

com a modificação do art. 620 da CLT pela reforma trabalhista, restou estabelecido que “as 

condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 

estipuladas em convenção coletiva de trabalho”. Portanto, para as normas heterônomas estatais 

proibitivas, aplica-se a pirâmide normativa tendo a Constituição em seu vértice, as Leis em 

segundo plano, posteriormente os acordos, as convenções coletivas e o contrato de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 BOMFIM, Vólia. Palestra sobre a reforma trabalhista. OAB/RJ. Disponível em: 

<http://www.oabrj.org.br/noticia/110480-evento-discute-aplicacao-da-reforma-trabalhista-e-lota-plenario-da-

oabrj>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
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Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado afirma que o limite da norma mais favorável 

está nas normas proibitivas oriundas do Estado. De fato, o critério justrabalhista especial não 

prevalecerá ante normas heterônomas estatais proibitivas, que sempre preservarão sua 

preponderância, dado se revestirem de imperim específico à entidade estatal, possuindo em sua 

incidência um matiz soberano.222 

Da mesma forma, Ricardo Resende traz que as normas proibitivas oriundas do Estado, 

assim consideradas aquelas normas imperativas, cogentes, que não deixam margem à atuação 

da vontade individual de seus destinatários. Neste sentido, o critério justrabalhista não 

prevalecerá diante de normas heterônomas estatais proibitivas, as quais sempre deverão 

preponderar.223 

Por essa razão, essa pirâmide não traz muitas novidades para os operadores do direito, 

pois segue a mesma lógica do direito comum, respeitando o critério da hierárquica e da 

inflexibilidade. Apenas, tem-se a modificação referente ao art. 620/CLT que colocou o acordo 

coletivo acima da convenção coletiva na pirâmide hierárquica.  

 

4.5.2 Prevalência do Negociado sobre o Legislado 

 

A próxima pirâmide a ser apresentada é a referente ao art. 611-A, também conhecido 

como “negociado sobre legislado”. Esse artigo traz uma grande alteração hermenêutica quanto 

à Pirâmide Hierárquica do Direito do Trabalho.  

Além disso do supracitado artigo, essa pirâmide também deve levar em consideração o 

art. 620 da CLT. Maurício Godinho Delgado afirma que o acordo coletivo do trabalho 

prevalecer sobre as convenções, por ser mais específico é uma conclusão derivada da Teoria 

geral do Direito Comum o qual informa que a regra especial não se comunica com a geral, 

prevalecendo na ordem jurídica.224 Assim, foi exatamente feito com a reforma, não mais se tem 

a regra explícita a respeito, estipulando que as condições estabelecidas em convenção, quando 

mais favoráveis, prevalecerão sobre o acordo (art. 620/CLT).   

Nesse sentido, Rodrigo Trindade afirma que a pirâmide normativa clássica da Justiça 

do Trabalho trazia uma axiologia móvel, identificada no caso concreto, de modo a aplicar a 

disposição que encerrar maiores benefícios ao empregado. Portando, para ele a pretensão de 

texto para o art. 620 da CLT aleija o Princípio da Norma mais Favorável, pois, além de abrir as 

                                                 
222 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 1586. 
223 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. 4. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 79.  
224 DELGADO, Mauricio Godinho. op. cit., p. 1590. 
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comportas para ampla diminuição de benefícios e piorar de vida de trabalhadores, amplia-se o 

problema da concorrência desleal. Objetiva aumentar a lucratividade a partir da precarização 

de direitos, produzindo acesso desequilibrado ao mercado.225 

Na prática, José Eymand Loguercio e Antônio Fernando Megale Lopes acreditam que 

ao adotar a prevalência do negociado sobre o legislado, o que se pretende é inverter a pirâmide 

de sustentação do Direito do Trabalho que emergiu no final do século XIX. Tal pirâmide 

demonstra que o sistema legislado se somava a construção de normas coletivas negociadas pelas 

entidades sindicais no sentido de conferir “novos direitos” adaptados à realidade dos 

trabalhadores a partir do eixo protetivo que “visa a melhoria da sua condição social”.226 Veja-

se: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Há inúmeros artigos da reforma que indicam a intenção do legislador de privilegiar a 

autonomia da vontade coletiva e individual em detrimento às normas estabelecidas pelo Estado. 

De certo modo, a Reforma Trabalhista inverteu a hierarquia das normas, ainda que tenha 

deixado a Constituição Federal e os princípios do Direito do Trabalho no vértice da pirâmide. 

Os acordos coletivos prevalecem, de forma ampla, sobre a lei ordinária. Sob algumas condições, 

os acordos individuais também prevalecem sobre a lei. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 

611-A, prevê que a Justiça do Trabalho não poderá analisar o mérito.227 

                                                 
225 TRINDADE, Rodrigo. Reforma Trabalhista – 10 (Novos) Princípios Do Direito Empresarial Do Trabalho. 

Disponível em: <http://www.amatra4.org.br/publicacoes/79-uncategorised/1249-reforma-trabalhista-10-novos-

principios-do-direito-empresarial-do-trabalho>. Acesso em: 07 jun. 2018. 
226 LOGUERCIO, José Eymard; LOPES, Antonio Fernando Megale. O Negociado sobre o legislado: suprema 

injustiça e demolição do sistema protetivo trabalhista. In: RAMOS, Gustavo Teixeira et. al.  Golpe de 2016 e a 

Reforma Trabalhista.Bauru: Canal 6, 2017, p. 195. 
227 CONCEIÇÃO, Jefferson José da; CONCEIÇÃO, Maria da Consolação Vegi da. Reforma trabalhista: 

modernização conservadora e tendências. Teoria e Debate. Disponível em: < 

https://teoriaedebate.org.br/2017/10/04/reforma-trabalhista-conservadora-tendencias/>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
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Percebe-se, portanto, que a intenção do legislador ao quebrar a hierarquia das leis, 

fazendo com que acordos e convenções se sobreponham, é de suprimir e/ou restringir direitos 

trabalhistas já conquistados. Essa é uma das maiores demonstrações de que houve sim uma 

grande mudança hermenêutica trazida pela reforma trabalhista e que, todas elas objetivaram 

facilitar a flexibilização dos direitos dos trabalhadores.    

 

4.5.3 Empregado “Hipersuficiente” 

 

Por fim, essa é a última pirâmide trazida pela reforma trabalhista. Ela se refere ao art. 

444, parágrafo único, no qual o legislador trouxe os empregados que possuem diploma de nível 

superior e recebem determinado salário como “hipersuficiência”, dessa maneira, possuem 

condições de negociar em condições de igualdade e diretamente com seus empregadores com 

a mesma eficácia legal dos instrumentos coletivos, prevalecendo, inclusive, sobre as normas 

coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alexandre afirma que alguns doutrinadores, como Vólia Bomfim, entendem 

que a Lei 13.467/2017 trouxe uma exceção a este princípio da norma mais favorável ao 

estabelecer a prevalência dos direitos previstos no contrato individual de trabalho sobre os 

direitos mais benéficos previstos em lei (CLT) ou nas normas coletivas de trabalho, que só 

poderá ser aplicada ao empregado que percebe salário igual ou superior a duas vezes o valor 

máximo dos benefícios da Previdência Social e, ainda, que possua diploma de curso superior. 

Portanto, para ele o princípio da norma mais favorável é desprezado quando estiverem presentes 

normas de acordos, convenções coletivas do trabalho ou contrato individual de trabalho de 

hipersuficiente.228 

                                                 
228 ALEXANDRE, Ricardo. Noções de Direito do Trabalho. Disponível em: 

<https://www.ricardoalexandre.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/Aula_1_Noc%CC%A7o%CC%83es_de_Dir

_do_Trabalho_TRT2_Analista_Judicia%CC%81rio_Renata_Berenguer.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2018.  
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Portanto, a função representativa dos sindicatos também foi flexibilizada pela reforma 

trabalhista, pois o legislador previu a possibilidade do acordo individual, como por exemplo, 

na figura do “empregado hipersuficiente”, o negociado individualmente vai se sobrepor ao que 

foi previsto coletiva e normativamente. E a “pirâmide plástica e flexível” do direito do trabalho 

é derruída.229 

Contudo, o legislador deixou de observar que, muitas vezes, o dito “hipersuficiente” é 

o hipossuficiente da relação, pois, embora esteja em situação teoricamente mais agradável que 

a maioria dos empregados brasileiro, mantém-se vulnerável frente ao empregador. A Justiça do 

Trabalho deve se atentar para manter a relação equilibrada, sob pena de perder sua finalidade.  

 

4.5.4 Fim do Princípio da Norma mais Favorável?  

 

Depois dessa análise sobre as mudanças hermenêuticas trazidas pela reforma e do claro 

rompimento com a pirâmide clássica trabalhista flexível que elegia para o seu vértice a norma 

mais benéfica ao trabalhador, observa-se uma “escancarada” lesão a um dos princípios 

fundamentais do Direito do Trabalho, o princípio da norma mais favorável. Dessa forma, resta 

a indagação sobre qual será o destino desse princípio. Será que ele ainda tem espaço na seara 

trabalhista pós reforma? 

A aplicação da norma mais favorável no direito do trabalho decorre do princípio da 

proteção ao trabalhador, dessa forma o intérprete do direito, em busca da igualdade na relação 

laboral, deve optar pela norma mais benéfica, protegendo o empregado. A base jurídica desse 

princípio é a Constituição Federal, em seu artigo 7º, garantindo aos trabalhadores outros direitos 

que visem a sua melhoria de condição social. 

Portanto, por não haver qualquer referência expressa na reforma trabalhista sobre tal 

princípio, no que se refere aos trabalhadores que não possuem negociação coletiva, a lógica do 

sistema é que continuem sendo regidos pelo princípio da norma mais favorável, ou seja, a 

pirâmide normativa continua a ser a flexível para os empregados que não se enquadrem em 

“hipersuficientes” ou que não sejam regidos por normas coletivas.   

A realidade demonstra que os processos de flexibilização até agora implementados não 

criam novos posto de trabalho, só precarizam direitos, contribuindo com a redução da massa 

salarial e para o aumento da informalidade.230 Assim, a lei protecionista trabalhista, ao invés de 

                                                 
229 DUARTE, Anita. “Reforma” trabalhista: como enfraquecer as funções sindicais e gerar dumping social?. 

Empório do Direito. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/leitura/reforma-trabalhista-como-

enfraquecer-as-funcoes-sindicais-e-gerar-dumping-social-aprenda-em-minutos>. Acesso em: 25 jun. 2018.  
230 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A quem interessa o modelo negociado sobre o legislado no Brasil? Revista 

Síntese Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 329, p. 13, nov. 2016. 
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retirar direitos dos empregados formais, como ocorre na proposta do direito do trabalho líquido, 

praticamente igualando-os aos trabalhadores informais, deveria ser estendida para a proteção 

de todos os trabalhadores terceirizados, temporários, precários, avulsos, intermitentes, 

parassubordinados que se encontrassem em situação de dependência e sujeição social. 

Inclusive, dando-lhes enquadramento sindical no âmbito de negociações coletivas que teria uma 

conceituação nova e ampliada.231 

Vólia Bomfim afirma ver diversas inconstitucionalidades e injustiças na lei, mas, a seu 

ver, é mais efetivo, para os profissionais do Direito, lidarem com ela desta forma, procurando 

as melhores interpretações: “A lei está aí e tem que ser aplicada. Não vejo muito como lutarmos 

contra ela, mas sim fazer o melhor possível com ela”.232 

Portanto, esse capítulo objetivou demonstrar as mudanças hermenêuticas trazidas 

através da reforma trabalhista e como elas influenciaram diretamente na forma de se interpretar 

o Direito do Trabalho. A Reforma Trabalhista é lei inserida em um sistema composto de regras, 

princípios, costumes e práticas consolidadas etc. Dessa maneira, a interpretação auxiliará na 

compreensão, pois a Lei nº 13.467/2017 precisa se harmonizar com o sistema trabalhista. 

Assim, a teoria do Direito do Trabalho deverá ser revisitada principalmente com base na 

Hermenêutica e nos princípios. Permitindo, então, que os aplicadores do Direito, com a 

responsabilidade, deem à Reforma Trabalhista a interpretação que efetive os direitos e garantias 

fundamentais. 

 

  

                                                 
231 CASTELO, Jorge Pinheiro. O Direito do Trabalho Líquido. São Paulo: LTr, 2018, p. 80 – 81.  
232BOMFIM, Vólia. Palestra sobre a reforma trabalhista. OAB/RJ. Disponível em: 

<http://www.oabrj.org.br/noticia/110480-evento-discute-aplicacao-da-reforma-trabalhista-e-lota-plenario-da-

oabrj>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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5 REFORMA TRABALHISTA E HERMENÊUTICA: UMA ANÁLISE DA 

ATIVIDADE INTERPRETATIVA DO JUIZ DO TRABALHO PÓS-REFORMA 

 

Nesse sentido, o presente capítulo não tem por escopo examinar concretamente os 

dispositivos da Lei n. 13.467/2017, mas abordar, ainda que suscintamente, premissas jurídicas 

que deverão ser observadas na interpretação e aplicação do mencionado diploma. 

Principalmente, tratando-se do Direito do Trabalho, no qual há um pluralismo de normas, 

decorrentes tanto do Estado quanto da autonomia da vontade. 

Ainda que não se queira admitir a ilegitimidade da lei, é momento para sua interpretação 

e aplicação, assim, há diversos caminhos para os juristas. É que a Lei nº 13.467/2017, embora 

tenha outra pretensão, trouxe o argumento de que veio para “modernizar as relações de 

trabalho”, “sem retirar direitos” e para “aumentar empregos”. Contudo, é possível que se 

aproveite a abertura trazida pela própria lei para que autênticas e novas regulações do trabalho 

sejam alcançadas, até porque, ela não eliminou, nem poderia, os princípios e normas gerais do 

direito do trabalho.233 

Existem, ainda, divergências sobre como solucionar os problemas do direito individual 

e do direito processual. De um lado, os que defendem que a solução passa por alterações 

legislativas e, de outro, aqueles que sustentam que a resolução dos problemas passa pela 

mudança na interpretação jurídica, sem a necessidade de novas leis.234 

Para Cláudio Brandão, uma vez aprovada a lei, o protagonismo passa a ser do Poder 

Judiciário, no exercício indeclinável de sua função constitucional. Assim, cabe aos juízes e 

tribunais a missão de dizer quais são o sentido e alcance da lei, integrando-a no sistema jurídico 

e aplicando-a na solução dos conflitos submetidos à sua apreciação. Nesse sentido, a lei não 

muda os fatos e o juiz deve promover uma adequação harmônica com os outros inúmeros 

diplomas normativos e os princípios, que não perderam a condição de vetores interpretativos, 

sem falar da supremacia e protagonismo da Constituição da República.235  

Chega-se a um momento em que as decisões judiciais são capazes de interferir e 

provocar impactos nas mais variadas esferas da sociedade, afetando corporações, instituições e 

diretamente a todos os brasileiros. Ao julgar, o magistrado deve levar em consideração o 

                                                 
233 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Impactos do Golpe Trabalhista (a Lei 13.467/2017). Revista Síntese Trabalhista e 

Previdenciária, São Paulo, v. 340, p. 15, out. 2017. 
234 ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de; SOUZA, Gustavo Matheus Dias de. Direitos Fundamentais e a 

Reforma Trabalhista – A escolha constitucional pelo modelo legislado nas relações de trabalho. Revista Síntese 

Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 340, p. 15, out. 2017. 
235 BRANDÃO, Cláudio. Prefácio. In: In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; LUDWIG, Guilherme Guimarães; 

VALE, Silvia Teixeira do. (coord). Interpretação e aplicação da reforma trabalhista no direito brasileiro. São 

Paulo: LTr, 2018. 
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impacto de sua decisão, assim considerando questões sociais, econômicas e até mesmo de 

governabilidade. O compromisso com as consequências de suas decisões não pode mais ser 

olvidado pelos juízes.236  

Contudo, veem-se discursos afirmando que os magistrados devem ser absolutamente 

literais na “interpretação” da Lei 13.467/2017. Inclusive, sob uma velada chantagem 

institucional, uma ameaça à própria existência da Justiça do Trabalho. Rejeitando, nessa 

mordaça hermenêutica, a interpretação histórica, sistemática e até mesmo a lógica. Ignoram, 

também, a interpretação conforme à constituição e, portanto, a própria constituição.237  

Portanto, com o presente trabalho, objetiva-se  demonstrar que negar vigência à reforma 

trabalhista não é técnico, enquanto legislação originada do Poder Público seguindo as regras de 

tramitação, melhor e juridicamente viável é estudá-la e inseri-la nos conhecimentos da teoria 

do Direito do Trabalho, para compreender corretamente, mas isso não significa aplicar a lei sem 

seus fins sociais, pois toda norma está sujeita à interpretação.  

 

5.1 COMO OS JUÍZES INTERPRETARÃO A REFORMA TRABALHISTA?  

 

Cabe ao Poder Judiciário pacificar e resolver as lides que lhes são trazidas, atuando 

conforme o Direito. Assim, resta reforçar que o legislador não pode regular todas as situações 

que geram conflito de interesses, portanto, a interpretação judicial deve buscar a melhor solução 

na falta de regulação expressa. Nesse sentido, vale lembrar que a Reforma Trabalhista está 

inserida em um sistema composto de regras, princípios, e várias outras fontes normativas, sendo 

algumas destas fontes superiores à lei mencionada e lhe conferem validade jurídica. Dessa 

maneira, a interpretação auxiliará na compreensão, pois a Lei nº 13.467/2017 precisa se 

harmonizar com o sistema trabalhista. 

A atuação da Justiça do Trabalho diz respeito à efetivação do direito social ao trabalho 

contido nos arts. 7º a 11/CF, bem como de princípios e valores constitucionais. É na teologia 

dessas normas que o juiz do trabalho deve encontrar a fonte normativa que presidirá o exercício 

de sua competência. De modo secundário, a CLT e a legislação esparsa trazem substância 

                                                 
236 BOMFIM. Vólia. Comentários à Reforma Trabalhista. Gen Jurídico, São Paulo, set. 2017. Disponível em: < 

http://genjuridico.com.br/2017/09/26/comentarios-reforma-trabalhista/>. Acesso em: 24 mai. 2018.  
237 FELICIANO, Guilherme Guimarães. O novo enigma da esfinge: como os juízes do trabalho tratarão a reforma 

trabalhista? In: ARRUDA, Katia Magalhães; ARANTES, Delaide de Alves Miranda. A centralidade do trabalho 

e os rumos da legislação trabalhista. São Paulo: LTr, 2018, p. 142. 



78 

 

normativa que contribui para atingir a finalidade a que são dirigidos os direitos fundamentais 

dos trabalhadores, com a finalidade de melhorar os mesmos.238 

Portanto, como os juízes interpretarão a reforma trabalhista? Como respostas a esse 

questionamento, formam-se duas possibilidades: a primeira é a lei ser aplicada de acordo com 

a vontade do legislador, assim, aquele que interpreta o texto normativo deve observar a 

realidade que deu origem à lei. A segunda, contudo, é a de que compete à hermenêutica 

interpretar a lei com base no que objetivou o legislador, pois, é o intérprete que teria 

legitimidade democrática para aplicar de acordo com a ideia de completude e sistemática do 

ordenamento jurídico.  

Guilherme Guimarães Feliciano afirma que a resposta é um alto “não sei”. Exatamente 

porque é no “não saber” que reside a garantia do cidadão de que o seu litígio será apreciado por 

um juiz natural, imparcial e tecnicamente apto para dizer qual a vontade concreta da lei. Assim, 

ninguém pode dizer ao Juiz do Trabalho como ele deve interpretar a lei, esse é o seu papel 

republicano e seu primeiro pilar é a independência judicial.239 

Se por um lado, as decisões judiciais devem ser orientadas por parâmetros legais; por 

outro, devem ser compromissadas com as consequências sociais. E aí nasce o problema: como 

equacionar este antagonismo diante de uma legislação reformista com passagens 

inconsequentes, atécnicas ou inconsistentes? Vólia Bomfim afirma que não será fácil a 

construção de uma lógica filosófica que possa compatibilizar o sistema. Por mais que o 

legislador reformista tenha tentado, não se pode perder de vista que o Direito, como qualquer 

outro domínio do saber, é visto como conceito essencialmente aberto, testado e revisado 

continuamente.240  

Jorge Pinheiro Castelo orienta que a dificuldade interpretativa e operacional surgida 

com a nova CLT, advém, em verdade, de um mundo jurídico com muita rapidez, no qual as 

posições que surpreendem podem ser mal compreendidas se não forem integradas no contexto 

das leis de superdireito: Constituição Federal, Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, Código de Processo Civil e ao microssistema da CLT, que não foi trocado por uma 

Consolidação nova com sistema próprio e inteiramente novo. Nesse contexto, a lei nº 
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13.467/2017 é uma lei esparsa que deve se integrar aos princípios e as diretrizes máximas que 

norteiam o sistema laboral material e processual, constitucional e legal.241 

Segundo Jorge Luiz Souto Maior, com a análise dos termos da lei sem qualquer 

exercício hermenêutico e sem a contraposição das demais normas e princípios jurídicos, é fácil 

observar que a “reforma” não foi nada além da oportunidade dada pelas crises política e 

econômica, com o objetivo de aumentar a taxa de lucro por meio de uma maior exploração do 

trabalho.242 Os profissionais do Direito não podem se colocar diante de uma lei ilegítima com 

resignação e acatamento. Aplicando o Direito, devem rejeitar a lei por questão de princípio e 

de respeito à Constituição e aos tratados internacionais de Direitos Humanos. Fere os princípios 

trabalhistas, o requisito específico do diálogo social e o pressuposto democrático do processo 

legislativo.243  

Para Amauri Mascaro Nascimento, especialmente no Direito do Trabalho, onde há 

pluralismo das fontes e normas, há necessidade de falar interpretação das normas porque seu 

quadro normativo reúne normas que são provenientes do Estado e normas que vêm da 

autonomia privada coletiva, portanto, variedade maior de normas a considerar. Assim, quando 

é descoberto o texto que será aplicado: lei, convenção coletiva, acordo coletivo, tratado 

internacional, costume, ou qualquer outro; terá continuidade a tarefa interpretativa que exige 

conhecer o significado da norma, pois a norma não se limita e nem se reduz à sua letra, mas o 

“ponta pé inicial” é a interpretação gramatical.244 

A hermenêutica jurídica vai permitir compreender e aplicar melhor a nova legislação, 

portanto, é imprescindível o seu bom manejo. É claro que se critica fortemente o método 

gramatical, mas ele é apenas uma primeira aproximação com a norma. Se a leitura gramatical 

leva a um absurdo, deve-se procurar os demais métodos. Na reforma trabalhista são tantas as 

situações de perplexidade que o recurso dos demais métodos se torna mais necessário. Por essa 

razão, a hermenêutica ganhou uma força fundamental que talvez não fosse tão pronunciada por 
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antes haver um todo coerente. Já hoje, tem-se uma legislação que se desfaz de vários princípios 

e normas constitucionais, isso, obviamente, exige um maior esforço do intérprete.245  

José Roberto Freire Pimenta, sobre a questão de como os magistrados irão aplicar a 

reforma trabalhista, afirma que é claro que os juízes irão aplicar a lei, porém, isso não significa 

aplicá-la de forma isolada, nem poderiam fazer isso, pois juraram, em primeiro lugar, respeito 

à Constituição da República e ao ordenamento de forma sistemática.246 Mas, não há avanço 

maior do que assegurar efetividade ao texto constitucional, com a realização concreta dos seus 

comandos, operando o direito positivo  de forma sistêmica. 

Não há como se retirar do Poder Judiciário a tarefa que é a sua própria razão de ser, 

exceto cometendo atentado contra a Constituição. Claro que há leis de conteúdo concreto que 

não deixam margem para dúvidas, mas há outras que exigem a adoção de várias técnicas 

construídas pela doutrina para definir como podem ser aplicadas em determinadas situações 

fáticas. Nesses casos, eleva-se o dever-função do magistrado para que diga, no caso concreto, 

como ela deverá ser interpretada e aplicada. Nesse exercício interpretativo a cargo do julgador, 

importante papel é desempenhado pela doutrina, responsável pela indicação de possíveis 

caminhos a serem seguidos pela jurisprudência. 247  

Mas, é importante salientar que toda regra legal, para ser interpretada e aplicada, deve 

ser submetida ao crivo da sua compatibilidade com a Constituição da República. Ou seja, é 

importante que o intérprete, ao aplicar a norma, oriente “seu sentido e alcance à realização dos 

fins constitucionais”. Significa dizer que a Constituição figura hoje no centro do sistema 

jurídico, de onde irradia sua força normativa, dotada de supremacia formal e material. Ao 

aplicar a Lei nº 13.467/2017, deve-se ter sempre como fundamento a Carta Magna, que funciona 

não apenas como parâmetro de validade para a ordem infraconstitucional, mas também como 

vetor de interpretação de todas as normas do sistema.248  

O Juiz do Trabalho é também “juiz constitucional”, uma vez que lhe cabe a solução de 

litígios que envolvem os direitos fundamentais dos trabalhadores. E, direitos fundamentais não 

cumprem exclusivamente função jurídico-subjetiva, mas são portadores de funções jurídico-
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objetivas, que o intérprete e aplicador do Direito do Trabalho necessariamente considerará ao 

decidir acerca de direitos fundamentais dos trabalhadores ou direitos de origem legal, contratual 

ou normativa. Como a atividade jurisdicional concernente a direitos dos trabalhadores envolve, 

no caso brasileiro, ampliado leque de direitos fundamentais, com maior razão corresponde ao 

intérprete considerar princípios de interpretação constitucional reportados na doutrina e 

jurisprudência. São exemplos: unidade da Constituição; da concordância prática; da eficácia 

integradora, da força normativa ou máxima efetividade da Constituição; da interpretação 

conforme à Constituição e da proporcionalidade.249  

Citando Barroso, Ilse Marcelina Lora demonstra que a nova hermenêutica 

constitucional, envolve as conexões entre valores, princípios, regras e a teoria dos direitos 

fundamentais, construída sobre o fundamento da dignidade humana. O reconhecimento dos 

princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pela constituição e pela ordem jurídica, que 

integram a esfera de reaproximação entre o Direito e a Ética. A prática dos princípios e a ética, 

para ela, devem refletir sobre o trabalho dos juízes, advogados e membros do Ministério 

Público, sobre o agir do Poder Público em geral e sobre a vida das pessoas. “Trata-se de transpor 

a fronteira da reflexão filosófica, ingressar na dogmática jurídica e na prática jurisprudencial e, 

indo mais além, produzir efeitos positivos sobre a realidade.”250  

Segundo a prevalência de direitos fundamentais e do princípio da proteção da dignidade 

humana, nenhuma norma deve ser interpretada de modo a rebaixar o patamar já garantido a 

todos os cidadãos. Nessa proposição, que produz a lógica do princípio da norma mais favorável, 

prevalece a proteção mais ampla, independentemente de ser externa ou inespecífica251. 

Portanto, todas as normas do ordenamento brasileiro, em especial as relacionadas com o direito 

do trabalho, devem ser criadas, analisadas, interpretadas e aplicadas à luz do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, em razão dos objetivos e fundamentos do Estado 

Democrático de Direitos, nos moldes da Constituição.252  

Dessa maneira, a Hermenêutica Jurídica Trabalhista deve ser aplicada com a finalidade 

de permitir aos estudiosos do Direito darem à reforma a interpretação que melhor efetive os 

direitos e garantias fundamentais com a responsabilidade. Portanto, independentemente da 
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interpretação que será dada pelos juízes sobre a nova legislação em vigor, é importante sempre 

ter como premissa o respeito à Constituição e a todos os princípios e valores que ela rege, tendo 

como base que o ordenamento jurídico é um sistema coerente e harmônico.   

 

5.1.1 Influência do art. 8º, § 1º; do art. 444, parágrafo único e do art. 611-A da CLT 

 

 

Mas, não basta tentar entender como os juízes poderão interpretar a reforma trabalhista 

sem saber as influências que os artigos da reforma trouxeram para a nova hermenêutica jurídica 

do trabalho. Assim, tendo por base o que foi apresentado no capítulo anterior sobre as viradas 

da Lei 13.467/2017, analisa-se as consequências de determinados artigos para o intérprete e 

aplicador do Direito.  

A disparidade normativa existente entre o Direito Civil comum e o Direito do Trabalho 

tem um grande exemplo no reconhecimento pelo legislador de um critério que distingue a 

hipossuficiência e a vulnerabilidade do empregado. Para Ana Paola Santos Machado Diniz e 

Maria da Graça Antunes Varela, a diferença de forças entre as partes do contrato de trabalho, 

torna o empregado suscetível a aderir cláusulas contratuais danosas aos seus interesses e 

necessidades. Portanto, para eles, submeter-se às condições contratuais equilibradas pelo 

mínimo da lei ou da norma coletiva freia o avanço da vontade do capital e humaniza a relação 

de trabalho.253  

Nesse sentido, cabe citar a distinção trazida por Américo Plá Rodriguez, demonstrando 

que, enquanto no direito civil comum há uma preocupação em assegurar a igualdade jurídica 

entre as partes contratantes, em contrapartida, no Direito do Trabalho a preocupação é a de 

proteger uma das partes – o trabalhador – para alcançar uma igualdade substancial entre os 

polos da relação de trabalho.254 

Reiterando o já citado pensamento de Luciano Martinez, o qual afirma que com a 

alteração sobre a subsidiariedade do Direito Comum que não exige mais compatibilidade com 

os princípios do Direito do Trabalho, parece razoável concluir que a simples omissão não 

autorizará uma postura integrativa, pois continuará a ser imprescindível a adoção de uma 

solução que esteja de acordo com a filosofia e com a principiologia do direito laboral. Portanto, 
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interpreta-se a retirada da menção à “compatibilidade” como algo óbvio que não precisar estar 

referido.255 

Portanto, Jorge Pinheiro Castelo traz que sempre caberia se estabelecer a vedação da 

alteração contratual prejudicial do ponto de vista objetivo, até porque, mesmo para o Direito 

Civil, a alteração só será válida quando não quebrar o equilíbrio contratual original e oferecer 

contrapartida com a finalidade de impedir o enriquecimento sem causa de uma das partes, o que 

será aferido de forma objetiva e não apenas subjetiva. Nos termos do art. 9º da CLT e os arts. 

157 e 158 do CC e até mesmo o art. 51 do CDC, são consideradas nulas de pleno direito as 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o 

trabalhador em desvantagem e, por isso, são incompatíveis com a boa-fé e a equidade, princípio 

inafastável do Direito do Trabalho.256 

Sobre o trabalhador dito “hipersuficiente”, Daniela Muradas traz que a interpretação, 

sob a ótica constitucional, a qual traz o reconhecimento da igual dignidade do trabalhador, o 

status de empregado e sua proteção independe da atividade que ele presta. Ou seja, é 

absolutamente irrelevante a sua qualificação profissional e o valor da retribuição. Haja vista 

que a Constituição, ao interditar tratamento distinto entre os profissionais, assegura a não 

discriminação para trabalhadores qualificados, não qualificados, manuais, técnicos e 

intelectuais. 257 Portanto, tendo como base o princípio da igualdade, a discriminação feita pelo 

regime diferenciado dos “hipersuficientes” é baseada em critérios que não se adequam ao crivo 

constitucional, dessa forma, a autonomia da vontade negocial e a validade de cláusulas 

contratuais restritivas de direitos assegurados em lei ou norma coletiva devem ser analisados 

no caso concreto, observando o contexto em que o trabalhador está inserido.258 

Até porque, entendimento contrário significaria aceitar que a lei nº 13.467/2017, em 

violação ao princípio da isonomia, da proteção da dignidade da pessoa humana e da melhoria 

da condição social dos trabalhadores, estaria funcionado com o objetivo de desprestigiar o 
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princípio da segurança e causar um desequilíbrio contratual que importaria em assegurar ganhos 

reais ao empregador em detrimento do empregado, ou seja,  não estaria compatível com a 

vontade que deu origem aos contratos individuais de trabalho.259 

 Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda, ao tratar do Ministério Público do Trabalho, 

afirma que a atuação do MPT deve sempre se direcionar à efetivação das normas 

constitucionais. Assim, ela conclui que, para alcançar esse objetivo, pode ser arguida a nulidade 

de acordos ou convenções coletivas que disponham de modo prejudicial ao trabalhador, ainda 

que tratem de cláusulas sobre as matérias enumeradas no art. 611-A. Explica, ainda, que toda a 

hermenêutica utilizada deve estar em conformidade com a constitucional, garantindo e 

ampliando os direitos sociais fundamentais, sob a égide do princípio da vedação do retrocesso 

social.260  

 

5.1.2 O Mito da Neutralidade do Juiz  

 

Tomando por base que o objeto desse capítulo é analisar a interpretação do Juiz do 

Trabalho frente às viradas hermenêuticas, não há como deixar de tratar da discussão da 

imparcialidade versus neutralidade do magistrado na análise dos casos concretos, o também 

chamado, mito da neutralidade do Juiz.   

Neutralidade e imparcialidade são ideias que se completam, mas aquela tem um sentido 

de independência perante as partes. Desse modo, o juiz tem o conhecimento de que tem de fazer 

justiça acima dos interesses de qualquer das partes, sob pena de não ser um juiz, atuando com 

imparcialidade. Nesse sentido, Amauri Mascaro Nascimento define imparcialidade como o 

atributo principal sem o qual a jurisdição perde a sua força e o magistrado perde autoridade, 

exigência atendida por diversos meios, além da sua formação ética, da fundamentação de todas 

as sentenças e da obrigação de se dar por impedido ou suspeito para não atuar em processos nos 

quais possua envolvimento. 261 

Para Guilherme Guimarães Feliciano, os juízes não são autômatos, nem são neutros – 

embora devam ser imparciais. Julgam sob as balizas do sistema jurídico-positivo, mas 
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manifestam percepções subjetivas do justo, cuja legitimidade se constrói pelos referenciais 

teórico-sistêmicos do respectivo discurso.262 Para Renato Mario Simões, é certo que o mundo 

de julgadores não pensa de modo uniforme, mas, defende a liberdade de interpretação. 263  

Dessa forma, é possível que o Juiz se mantenha afastado das influências políticas e não 

as considere na sua atividade, pois, são elementos externos e o ser humano possui a capacidade 

de neutralizar. Por outro lado, as influências internas, decorrentes das convicções do 

magistrado, traduzem-se em sentimentos que não estão à disponibilidade da racionalidade para 

fins de neutralização. Assim, integram o próprio ser humano, como componentes indissociáveis 

da sua estrutura.264 

Nesse sentido, Amauri Mascaro complementa que o intérprete tem uma pré-

compreensão condicionada que o leva a um tipo de conclusão. Existindo um pressuposto 

cultural voltado para a interpretação como ato não só de compreensão hermenêutica da lei, mas 

de elaboração complementar no caso concreto. Assim, ele conclui que a individualização da 

norma é tarefa cuja execução exige a contribuição construtiva complementar e final do 

intérprete. Pois para dizer como se deve interpretar, deve-se preliminarmente assumir posição 

perante o problema do Direito. Assim, as soluções encontradas sobre a natureza da interpretação 

do Direito do Trabalho variarão de acordo com a concepção de Direito em que o intérprete se 

colocar.265  

Enfim, a essência que deve buscar o Juiz no campo do processo se relaciona com a 

denominada neutralidade subjetiva, que é explicitada no tratamento igual das partes, sem 

discriminação negativa de qualquer sorte. Contudo, exigir a neutralidade em relação aos 

princípios que decidiu escolher para a condução de sua vida, bem como as influências que 

incide sobre seu modo de pensar e agir, equivale a pedir que elimine a sua própria essência.266 

No entanto, é preciso considerar o argumento de que o Juiz não consegue se afastar 

desses critérios internos, referentes à própria essência, não pode ser justificativa para romper 

com a imparcialidade e servir de instrumento para magistrado desrespeitar o seu dever de julgar 
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determinado processo sem privilegiar, sem justificativa plausível, qualquer das partes – 

respeitando a igualdade processual.  

 

5.1.3 O Controle Difuso de Constitucionalidade 

 

Sob a mesma justificativa, também cumpre tratar do controle difuso de 

constitucionalidade exercido pelos juízes e tribunais, verificando se as normas aplicáveis ao 

caso concreto estão ou não em conformidade com o texto constitucional. Através do controle 

difuso de constitucionalidade, em uma atividade também hermenêutica, o magistrado deixa de 

aplicar aquelas contrárias à Constituição.  

A verificação da supremacia da Constituição, a partir da aferição da constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade dos atos dos Poderes é conhecida como controle de 

constitucionalidade, cuja função interfere diretamente na relação entre o Legislativo, Executivo 

e Judiciário, uma vez que pressupõe a ingerência de um sobre o outro na análise de seus atos. 

No Brasil, a Constituição de 88 manteve o sistema difuso já previsto em constituições 

anteriores, além de alargar a abrangência do controle concentrado. O objetivo foi justamente 

intensificar a defesa da Constituição e demonstrar o papel político deste controle. 267  

No controle difuso, que é exercido por todos os órgãos do Poder Judiciário, o 

reconhecimento da inconstitucionalidade de lei não importa provimento declaratório nesse 

sentido, mas seu afastamento como base de julgamento do caso concreto, que será dirimido à 

luz do direito aplicável.268  Trata-se, assim, de uma modalidade de controle repressivo de 

constitucionalidade, zelando pela proeminência da Constituição, assegurando a proteção e a 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo e à sociedade.269 

Como afirma Guilherme Guimarães Feliciano, os juízes do Trabalho, à maneira de todos 

os demais magistrados, devem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, o que importa: 

1) exercício do controle difuso de constitucionalidade; 2) controle de convencionalidade e; 3) 

                                                 
267 COSTA. Aline Moreira da. O controle jurisdicional de constitucionalidade. Revista eletrônica: acórdãos, 

sentenças, ementas, artigos e informações, Porto Alegre, RS, v. 7, n. 117, p. 87-90, maio 2011. Disponível em: 

<https://hdl.handle.net/20.500.12178/78411>. Acesso em 30 jun. 2018. 
268 FERREIRA, Amauri Martins. Poder constituinte, federalismo e controle da constitucionalidade de lei e ato 

normativo federal ou estadual. Revista do TRT da 3ª Região, Belo Horizonte, MG, v. 43, n. 73, p. 131-142, jan./jun. 

2006. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/73432>. Acesso em 30 jun. 2018. 
269 SCHUELLER, Larissa Pinheiro. Controle Difuso de Constitucionalidade. Série Aperfeiçoamento de 

Magistrados. Curso de Controle de Constitucionalidade. Disponível em: 
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ade_140.pdf>. Acesso em 01 jul. 2018. 
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uso de todos os métodos de interpretação/aplicação disponíveis, sem perder de vista a 

interpretação conforme à constituição.270 

Assim, não se pode considerar efetiva a tutela jurisdicional que tem seus limites fixados 

por uma lei infraconstitucional que limita à atividade do Poder Judiciário. A este, em especial 

no exercício do controle difuso de constitucionalidade, pode proclamar a absoluta 

incompatibilidade do § 3º do art. 8º da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, com o direito 

fundamental previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal no caso concreto.271  

Dessa maneira, conclui-se que o Controle Difuso de Constitucionalidade é uma opção 

interpretativa para o Juiz do Trabalho, ao se deparar com uma situação que demonstre que 

determinado artigo da reforma trabalhista traz grande prejuízo ao trabalhador e desrespeito, 

principalmente, aos seus direitos sociais previstos na própria Constituição Federal. Portanto, 

através desse instrumento de controle, é possível que o magistrado consiga efetivar as garantias 

previstas pela Carta Magna, respeitando a hipossuficiência do empregado.  

 

5.1.4 O Controle de Convencionalidade  

 

Não é de se surpreender que uma reforma pouco discutida no Parlamento nacional traga 

tantas discussões sobre hermenêutica, possuindo artigos, possivelmente, inconstitucionais e 

inconvencionais. Por essa razão, haja vista que o Brasil participa da Comunidade das Nações, 

a legislação interna do país deve respeitar os acordos e convenções internacionais, assim, uma 

lei, mesmo que constitucional, pode ser inconvencional. 

Considerando-se que a análise dos dispositivos da reforma demandará certo esforço 

hermenêutico na apreciação dos casos concretos, a teoria geral do controle de 

convencionalidade pode auxiliar essa atividade de reconstrução de sentido da norma a ser 

interpretada. O controle de convencionalidade é exercido pela dupla compatibilidade vertical, 

ou seja, as leis internas, para a sua validade e eficácia, devem encontrar respaldo tanto nas 

garantias constitucionais quanto nas garantias instrumentalizadas pelos tratados de direitos 

humanos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Cintando a posição de Valerio Mazzuoli, 

                                                 
270 FELICIANO, Guilherme Guimarães. O novo enigma da esfinge: como os juízes do trabalho tratarão a reforma 
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de 13 de julho de 2017. Revista eletrônica Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, PR, v. 7, n. 67, 
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o controle de convencionalidade lato sensu caberia no caso de violação de qualquer tratado de 

direitos humanos, recepcionado pelo ordenamento nacional. 272 

Portanto, o controle de convencionalidade é mecanismo de conformação do 

ordenamento jurídico interno com as normas de direito internacional ratificadas pelo Brasil, em 

que o caráter de “supralegalidade”, ou seja, em caso de antinomias materiais, prepondera sobre 

os comandos da legislação infraconstitucional. Tal controle pode ser utilizado em todos os 

ramos do direito, sobretudo na seara trabalhista, a qual possui um diversificado arcabouço de 

normas internacionais, às vezes, mais protetivas do que a legislação doméstica.273  

Nesse sentido, pode ser utilizado no âmbito da Justiça do Trabalho, com a finalidade de 

racionalizar e a operacionalizar a proteção efetiva dos direitos sociais, considerando que o 

controle de convencionalidade caberia no caso dos Tratados de Direitos Humanos 

recepcionados sob a égide do § 3º do artigo 5º da CF/88 (recepção por processo qualificado), 

reservando o controle de legalidade/supralegalidade àqueles tratados de direitos humanos 

enquadrados no § 2º do artigo 5º da CF/88 (bloco de constitucionalidade).274 

Nesse sentido, a norma legal interna submetida ao controle de convencionalidade 

deveria ser declarada inválida para o caso concreto, pois continua vigente no ordenamento 

interno. Além disso, aos tratados não ratificados como preparação para o controle de 

convencionalidade, podem funcionar como guias para a interpretação no caso de ambiguidades 

do direito interno e para a interpretação de termos gerais e o esclarecimento de conceitos 

jurídicos indeterminados. Vale ainda lembrar que ele não se impõe apenas ao Judiciário, mas, 

igualmente, ao Poder Legislativo na elaboração de leis em consonância com as obrigações 

assumidas pelo Brasil, conforme o art. 49 da CF/88 e Executivo na promulgação de leis e 

utilização de mensagens presidenciais para o envio do texto de tratados assinados de acordo 

com as diretrizes do direito internacional dos direitos humanos, nos termos do artigo 84 da 

CF/88. 275 
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5.2 UMA ANÁLISE DA ATIVIDADE CRIATIVA DO JUIZ DO TRABALHO 

 

A questão da interpretação e da produção do direito obriga o estudioso do direito a 

refletir se o Juiz é mero aplicador das leis ou se ele participa da atividade legislativa de criar o 

Direito. Além disso, admitindo a ideia do poder criativo do juiz, cabe também analisar se isso 

compromete a separação dos poderes. Portando, o objetivo deste tópico é discutir sobre o 

chamado “Juiz-Legislador”. 

A liberdade de o Poder Judiciário criar normas é um tema polêmico. Todavia, a Reforma 

Trabalhista de 2017 é clara em sua pretensão de tentar limitar, de forma geral, essa liberdade. 

Prova disso é que, como já demonstrado, diversos dispositivos da lei procuraram confrontar as 

súmulas.276 Assim, tem-se o seguinte ponto de reflexão: um juiz ou uma corte de juízes pode, 

no exercício da jurisdição, estabelecer critérios, acrescer texto legal ou, simplesmente, inovar 

texto legislativo, sem receber autorização expressa do Estado-Legislador? A resposta a essa 

pergunta demonstra o quanto o exercício da jurisdição é complexo em um contexto 

hermenêutico pós positivista.277  

Para Guilherme Guimarães Feliciano, o que distingue a atividade legislativa da 

atividade judicante não é a “criatividade” da primeira, mas o modo como ela é engendrada. Os 

parlamentos legislam através de inputs de diversas naturezas, enquanto os juízes, a partir de 

casos concretos e em regime de “soberania vinculada”. Conclui, ainda, que a hipótese de um 

Poder Judiciário como um corpo de magistrados que apenas repita a lei e adapte à vontade 

histórica do legislador aos casos concretos, quase em subjunção formal, não reflete os 

pressupostos políticos do Estado Democrático de Direito.278  

No mesmo sentido, José Alberto Maciel traz que existe espaço para o ativismo judicial 

quando insuficiente a atividade legislativa, preenchendo os espaços vazios. Entretanto, para ele, 

fora dessa hipótese, legislar de forma que não retrate a jurisprudência dominante e tentando 

alterar a legislação existente, dificulta a harmonia entre os poderes e pode até reduzir os próprios 

poderes e competência da magistratura.279 
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Ocorre que a revalorização da interpretação como atividade criativa e a necessidade de 

evitar o excesso de subjetividade trazem a necessidade de assegurar a coerência e a 

racionalidade do discurso jurídico, não deixando espaço para a arbitrariedade. Assim, há um 

aumento na importância dos princípios, diante da impossibilidade de a lei prever todos os casos 

específicos em uma sociedade complexa. 280  

Apesar de existir a concordância de que o juiz, ao declarar a lei está interpretando, há 

que se reconhecer que Judiciário assume um papel mais relevante do que a prática 

hermenêutica. Durante muito tempo, o judiciário se manteve afastado dos debates relevantes 

para a sociedade e os juízes se limitavam a declarar a lei, numa posição neutra e imparcial. 

Contemporaneamente, essa postura não se justifica, seja pelo agravamento da crise social e 

política, que exige intervenção do Judiciário, seja pela necessidade de defesa de princípios 

democráticos e constitucionais, subjugados diante da pressão de grupos econômicos, que 

possuem interferência nas atividades dos poderes legislativo e executivo. Portanto, na visão de 

Gisele Leite, assumindo o papel de juízes legisladores, os magistrados fortalecem a democracia 

e o equilíbrio entre os poderes.281 

 

5.2.1 Influência dos § 2º e § 3º do art. 8º e da alínea f do art. 702 da CLT. 

 

Contudo, não é nenhuma novidade que a reforma tentou restringir, ou mesmo 

aniquilar, esse poder criativo do Poder Judiciário trabalhista, sob o que está definido nos 

parágrafos 2º e 3º do art. 8º e da alínea f do art. 702 da CLT. Salienta-se, ainda, que essa 

limitação só existe no ramo do Direito do Trabalho, estando todas as outras searas livres para 

continuar construindo sua jurisprudência.  

Para Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda, impõe destacar que a dicção do art. 8º, § 

2º e § 3º, impõe uma lei de mordaça à Justiça do Trabalho, impedindo as súmulas e enunciados 

de jurisprudência de tribunais de restringir direitos ou criar obrigações não previstas em lei, e 

determinando que o judiciário trabalhista apenas analisará, nas normas coletivas, os elementos 

do negócio jurídico.282  
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Contudo, deve-se reconhecer a função da jurisprudência de ajustar a ordem jurídica, 

não podendo ficar aprisionada à aplicação literal de preceitos legais que não considerem o 

Direito de forma global e sistemática. Além disso, a jurisprudência passou a ter conotação 

obrigatória e força nitidamente vinculante em diversas situações com o CPC de 2015, o que 

confirma sua relevância como fonte do Direito não apenas supletiva. 283 

É uma regra prejudicial à atuação de todos os atores do Judiciário, advogados, juízes 

e Ministério Público do Trabalho, pois esses artigos extinguem o papel inovador da 

jurisprudência e impossibilitam a construção e criação de teses na seara trabalhista. 

Principalmente, porque muitos direitos que são hoje reconhecidos são originários de uma 

construção doutrinária que foi adotada pelos tribunais, sem norma jurídica disciplinando-os 

expressamente. Para Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda, em verdade, isso demonstra uma 

capacidade diminuída para a Justiça do Trabalho, pois essa restrição inconstitucional não existe 

para os outros ramos do Poder Judiciário, o que transformaria o Juiz do Trabalho em um mero 

exegeta, como nos primórdios do século XIX – juiz boca da lei.284  

Além disso, o § 3º do art. 8º da CLT passa a determinar que no exame de convenção 

ou acordo coletivo a Justiça do Trabalho deve analisar exclusivamente a conformidade dos 

elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 do Código Civil  

Assim, umas das interpretações possíveis a serem dadas pelos magistrados é que, haja vista que 

um dos requisitos é o objeto ser lícito, os instrumentos coletivos negociados, inclusive quanto 

ao conteúdo, devem estar em conformidade com preceitos constitucionais e legais de ordem 

pública. Conclui-se, portanto, que o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 

coletiva não afasta a possibilidade de invalidação do acordo ou convenção coletiva pela Justiça 

do Trabalho, quando desrespeitados os seus requisitos formais e materiais de validade285 

Voltando ao art. 702, alínea f, afirma-se que ele não pode ser analisado fora do 

contexto normativo no qual está inserido. O CPC de 2015 introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro a sistemática de precedentes obrigatórios, assim, determinados provimentos 

jurisdicionais passam a ter força obrigatória. Os enunciados de súmulas do TST e as orientações 

do plenário ou do órgão especial a que estiverem vinculados os Juízos e Tribunais serão 
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precedentes obrigatórios que devem ser seguidos nos casos idênticos ou semelhantes. Nesse 

passo, ocorre que a Lei n. 13.467/2017 ignora a autorização constitucional de delegação de 

poderes do Plenário para o Órgão Especial, constante do art. 93, inciso XI, da Constituição da 

República para estabelecer seu procedimento. A lei invade a esfera de autonomia do Poder 

Judiciário, que lhe é típica, ao estabelecer como as Cortes Trabalhistas poderão uniformizar sua 

jurisprudência, matéria que deve ser relegada ao Regimento Interno de cada Tribunal.286  

Assim, não se pode impugnar o ativismo judicial da Justiça do Trabalho, que atua no 

vácuo legal e dentro de sua função constitucional, descambando para o legalismo dogmático. 

Contudo, também não se pode interpretar o novo ordenamento legal com o arrojo de uma 

jurisprudência criativa desligada de limites constitucionais, legais e principalmente 

argumentativos, pois, a hermenêutica da reforma trabalhista está para ser construída a partir das 

discussões dos juristas.287 

É evidente o objetivo da alteração legislativa policiar a atividade de edição de súmulas, 

e esse é um grande exemplo da ingerência do Poder Legislativo no ramo Judiciário, e claro 

desrespeito à separação dos poderes. Pior é observar que essa ingerência não ocorreu com os 

demais Tribunais, demonstrando grande revanchismo à efetividade da Justiça do Trabalho. 

 

5.2.2 Retorno à Escola Exegese? 

 

A lei é estática e nasce com um propósito de reger situações abstratas, dinâmicas por 

natureza. Portanto, na textura aberta da lei, é preciso que a atividade interpretativa esteja 

presente e, a hermenêutica existe justamente para interpretar com a finalidade de determinar o 

sentido e o alcance das expressões do Direito. Contudo, ela é limitada, levando ao intérprete do 

Direito a tarefa de definição dos conceitos e intenções. Assim, o exegeta tem nas mãos técnicas 

e processos interpretativos adequados para superar possíveis antinomias e colmatar lacunas 

existentes no ordenamento jurídico.288 

A Escola da Exegese trazia a ideia de completude do Direito, o qual era entendido como 

tudo que estava ligado à atividade do legislador. Nesse sentido, afirmava que o Direito não tinha 
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lacunas, a lei teria – mas deveria ser suprida pela própria atividade do Estado-Legislador. Ou 

seja, para ela, o Direito só se revelava por meio da Lei, guiada por uma interpretação gramatical 

e histórica. Silvia Teixeira do Vale conclui que o legislador de 2017, além de se vincular à 

Escola da Exegese, foi mais conservador que Kelsen, para quem a jurisprudência também era 

fonte do Direito.289  

Portanto, a Escola Exegética não pode satisfazer às necessidades da interpretação do 

Direito do Trabalho, pois responde a uma estatalidade jurídica incompatível com o 

pluricentrismo trabalhista. A lei não é sua única expressão, têm-se as convenções coletivas, os 

regulamentos de empresa, os usos e costumes, os tratados e convenções internacionais que 

formam um quadro que difere daquele que os civilistas da Escola Exegética estudavam.290 

Tanto a sobra interpretativa, quanto a sua deficiência demonstram a utilização indevida 

do direito positivo, mais adequada é a busca pela postura moderada do exegeta. Assim, deve-

se apreender a Lei n. 13.467/2017, integrando-a ao sistema de modo coerente e harmônico, a 

partir das lentes hermenêuticas do juiz, que possui responsabilidade social de se pautar segundo 

mandamentos constitucionais, respeitando a dignidade da pessoa humana e o valor social do 

trabalho.291 

É inegável que o Poder Judiciário detém importante papel na interpretação e construção 

do que serão as teses aceitas/rejeitadas no âmbito judicial e com isso há reflexos na criação ou 

mesmo na restrição de direitos trabalhistas. O TST é órgão responsável pela uniformização da 

jurisprudência trabalhista e ele pode e deve atuar não só como intérprete, mas como criador de 

direitos por meio da aplicação do princípio da máxima efetividade e eficácia dos direitos 

fundamentais trabalhistas por meio de suas decisões.292 

O papel do TST como intérprete das normas trabalhistas deve buscar prestigiar a tese 

de que os direitos sociais trabalhistas são direitos fundamentais. Portando, a lentidão do 

legislador e a falta de interesse político em regulamentar direitos trabalhistas, não pode impedir 

sua efetivação. Assim, cumpre ao judiciário zelar pela eficácia desses direitos, sob pena de 
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tornar a Constituição letra morta. Portanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico 

cria, amplia e melhor interpreta os direitos sociais existentes na Constituição.293  

Tribunais adotam a ideia de que princípios são normas, sendo impositivo no contexto 

hermenêutico pós-positivista, assim, deve-se concretizá-los. Nesse sentido, os princípios 

expressam os valores do sistema, condicionando a atividade do intérprete, assim, o intérprete 

se torna participante do processo de criação do Direito, completando o trabalho do constituinte 

ou do legislador, valorando as cláusulas abertas e realizando escolhas entre as opções 

possíveis.294 Aos juízes e operadores do direito incumbem a missão de concretizar a 

constituição em favor do valor social do trabalho. Como consequência, deve-se repudiar a 

aplicação de legislação de ordem infraconstitucional que tenha por desiderato rifar os direitos 

sociais constitucionalmente consagrados.295 

É evidente, para Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, que o Estado-Legislador não 

pode impedir o Juiz de interpretar amplamente e utilizar dos princípios como normas. 

Principalmente, com o advento da Constituição de 1988, extremamente avançada socialmente 

e que contempla diversos princípios para o cidadão. Portanto, cumprir o que foi determinado 

pelo legislados de 2017, ao tolher a atribuição hermenêutica dos magistrados, é retroceder ao 

início do Século XIX, para a Escola da Exegese, apenas agindo de modo a cumpri a “Lei” de 

maneira estrita, não é só inconstitucional sob o viés anti-isonômco entre os ramos, como um 

desrespeito ao Estado Democrático e Social de Direito.296  

Qualquer postura que supere coisas como “juiz boca da lei” ou “literalidade da lei” exige 

responsabilidade dos intérpretes – aqui tidos como os magistrados – para que apliquem o Direito 

com coerência e integridade. Incumbe aos juízes do Trabalho observar o Direito, seja na não 

aplicação de uma lei inconstitucional, seja na interpretação conforme à Constituição. 

 

5.3 TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES 

 

Partindo da premissa de que o ordenamento jurídico é formado por uma gama de fontes 

normativas, principalmente se tratando de Direito do Trabalho, no qual as normas também 

provenientes da vontade coletiva, surge o grande desafio de como conseguir harmonizar a 
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interpretação de normas distintas que podem não possuir coerência. É nesse sentido, que se vê 

a importância do estudo da teoria do diálogo das fontes no processo de interpretação, aplicação 

e integração da legislação laboral.  

Nesse contexto de mudança legislativa, existe uma grande antinomia: repouso ou 

movimento. Aduz-se que o repouso parte de regras excessivamente rígidas à estagnação do 

Direito, já o movimento excessivo pode levar ao completo arbítrio. Portanto, é preciso reunir 

essas possibilidades que se movem em direção distintas e fazê-las funcionar. Assim, com a 

evolução do direito e da jurisprudência, trata-se de reconhecer o papel da interpretação judicial 

no sistema jurídico e a natureza dessa fonte ao lado da lei como um desafio para o judiciário.297 

No exercício da sua função, os juízes realizam uma atividade preponderantemente 

intelectual, seja na apreensão e reconstituição dos fatos, seja na subsunção ao ordenamento 

jurídico; seja na interpretação da norma ou na formulação de regras interpretativas. Portanto, 

esse é o desafio que reside em como assegurar justiça e segurança em uma sociedade complexa, 

na qual nem mesmo o legislador acompanha o ritmo dos acontecimentos.298  

Considerando a insuficiência dos métodos tradicionais para a solução dos conflitos entre 

as normas de um ordenamento plural, Cláudia Lima Marques retoma o estudo da “teoria do 

diálogo das fontes”, do professor Erik Jaime. Traz, assim, a aplicação simultânea, coerente e 

coordenada das plúrimas fontes legislativas, especiais e gerais, iluminado por valores 

constitucionais e direitos fundamentais. Nesse sentido, Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho cita 

Mozart Victor Russomano e a questão de que a lei trabalhista aplicável ao caso concreto deve 

ser interpretada e aplicada não só respeitando questões jurídicas, mas também critérios 

axiológicos da vida do trabalhador.299 

O desenvolvimento do diálogo deve trazer progressividade, não frear a interpretação 

judicial. Assim, essa teoria não quer assumir a colonização ou submissão da norma originária, 

pois não faz sentido interpretativo. Ela visa uma interpretação que amplie as singularidades e 

particularidades do Direito do Trabalho, considerando sua finalidade social. Dessa forma, 

estaria proporcionando a densificação das autonomias e dos conceitos fundamentais, através da 

cooperação, coordenação e complementariedade, sempre na perspectiva de afirmação dos 

valores constitucionais e para servir à tutela dos vulneráveis.300 
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Roberta Ludwig Ribeiro cita Bezerra Leira ao afirmar que, com vistas à realização do 

princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional, a aplicação do método do 

diálogo das fontes no âmbito do processo do trabalho busca pela efetividade de maneira a 

aplicar princípios e direitos fundamentais, além de melhorar a condição dos trabalhadores. 

Ainda, deve-se romper com o formalismo jurídico e estabelecer o diálogo das fontes normativas 

infraconstitucionais, CPC e CLT, visando concretizar a máxima efetividade das normas 

constitucionais de direito processual.301  

A Lei nº 13.467/2017 reclama análise à luz da fundamentalidade dos direitos sociais, de 

seu caráter vinculativo e da consequente proibição do retrocesso, a fim de que não seja 

aniquilada a proteção dos direitos sociais. Essa fundamentalidade estabelece vinculação 

positiva dos Poderes. Assim, cabe ao legislativo fomentar políticas públicas aptas à efetivação 

dos direitos e garantias do cidadão, ao Judiciário, imprimir a tais direitos a máxima eficácia 

possível, a par de recusar aplicação a preceitos que desrespeitem os direitos fundamentais e; 

por fim, ao legislador, a vinculação aos direitos fundamentais não lhe permite estabelecer leis 

contrárias aos direitos fundamentais, devendo ainda observância ao princípio da proibição do 

retrocesso, princípio que  implica garantia ao cidadão contra a atuação retrocessiva do Estado, 

obstando a elaboração de leis que determinem redução dos direitos sociais.302  

Tarcísio Corrêa de Brito acredita que na interpretação deve se privilegiar o diálogo das 

fontes, resguardando, quando possível, o resultado que garanta a proteção efetiva dos direitos 

fundamentais sociais, a vedação ao retrocesso social e o mínimo existencial pela primazia do 

direito internacional, quando norma mais favorável. Para ele, a utilização do ordenamento 

jurídico internacional, nesse caso, não seria um mero substituto ao controle de 

constitucionalidade. 303 

Dessa forma, constata-se que é totalmente possível a aplicação do método do diálogo 

das fontes ao ramo do Direito do Trabalho, sempre com a finalidade de efetivar os princípios 

constitucionais e os direitos sociais. Nesse mesmo sentido, é possível se utilizar das mais 

diversas fontes normativas, buscando a melhor solução para o caso concreto, ou seja, a partir 

                                                 
301 RIBEIRO, Roberta Ludwig. Diálogo das fontes e processo do trabalho = Dialogue of sources and procedural 

labor law. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, MG, v. 54, n. 84, p. 137-156, 

jul./dez. 2011. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/74733>. Acesso em 30 jun. 2018. 
302 FILETI, Narbal Antônio Mendonça. A fundamentalidade dos direitos sociais e o princípio da proibição de 

retrocesso social. 2007. Dissertação (Mestrado em Produção do Direito Positivo) - Universidade do Vale do Itajaí, 

2007. Disponível em: <https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1535> Acesso em: 03 jul. 2018.   
303 BRITO, Tarcísio Corrêa de. Direitos sociais fundamentais na perspectiva internacional: contribuições para uma 

ampliação (criativa) da teoria do controle jurisdicional de convencionalidade e de legalidade das leis trabalhistas. 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, MG, n. especial, p. 203-269, nov. 2017. 

Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/127093>. Acesso em 04 jul. 2018. 



97 

 

da aplicação da teoria do diálogo das fontes é possível que a interpretação da reforma trabalhista 

se torne coerente com o sistema normativo, com a finalidade de respeitar a fundamentalidade 

dos direitos sociais.  

 

5.4 O FUTURO DO DIREITO DO TRABALHO 

 

Depois de passar por toda essa análise da reforma trabalhista e as diversas críticas feitas 

à flexibilização dos direitos sociais, não resta outro questionamento na cabeça do estudioso do 

Direito senão qual será o futuro da seara trabalhista frente a tantas mudanças hermenêuticas que 

se mostram, em verdade, como um retrocesso social para os trabalhadores.  

A preocupação se torna cada vez mais presente quando estudiosos do mercado de 

trabalho afirmam que as mudanças tecnológicas e o impacto da globalização aumentarão 

progressivamente o desemprego. Nessa conjuntura, não se pode dizer que a nova legislação 

trabalhista está preparada para essas mudanças, pois se apresenta inerte ao que atinge próprio 

emprego tradicional.304 Campeia a insegurança jurídica e a desordem e o Legislativo esquece 

de sua missão principal, por tanto, resta ao Judiciário, por força das leis malfeitas, arrastar-se 

sem atender à celeridade que a Constituição precisou dizer que existe. Assim, o Direito do 

Trabalho segue sendo o que as partes criam.305  

No entanto, pode ser que a resistência a esses sentidos, cedendo à inexorabilidade da 

“reforma” e ainda acatando as interpretações restritivas de direitos, venha do próprio Judiciário, 

partindo do pressuposto de que é isso que deve fazer para dar sobrevida à própria instituição. 

Mas, essa postura representa, em verdade, a extinção da Justiça do Trabalho. Isto porque, 

adotando as condutas que o “mercado” deseja, sem respeitar os limites sociais e humanos, a 

Justiça do Trabalho perderia a razão de existir.306  

Intimidado pelo capital, o Estado gradativamente reduziu as normas de proteção e foi 

abrindo espaço para a atividade dos sindicatos, com estímulo à negociação coletiva. No entanto, 

a conjuntura econômica, com destaque para o desemprego, determinou a perda, pelos 

sindicatos, de sua potencialidade de pressão e negociação. Ou seja, dessa forma o desamparo 

das normas estatais impede que os trabalhadores busquem nos direitos fundamentais os meios 
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para recompor o equilíbrio e para estabelecer freio à opressora precarização das relações 

laborais. Para Ilse Bernadi Lora, com o iminente risco de desarticulação dos direitos sociais, 

faz-se indispensável a compreensão da proibição do retrocesso social para orientar a adequada 

interpretação e aplicação das normas, de forma a assegurar a necessária modernização das 

relações trabalhistas sem prejuízo a qualquer das partes envolvidas.307 

Portanto, constatando o anacronismo da Reforma Trabalhista, Daniela Muradas cita 

Francisco Gérson Marques de Lima, que atesta que a nova lei não implementa um “novo” 

Direito do Trabalho, mas regride para o “velho” Direito do Trabalho de incertezas do século 

XX, o qual não expandia o conceito de subordinação. Assim, ela afirma que um grande desafio 

a ser enfrentado pela Lei 13. 467/2017 será proteger os direitos humanos e equilibrar as forças 

entre o trabalho e o capital, pois, o momento interpretativo, ao contrário do legislativo, deverá 

resistir ao “novo-velho” Direito do Trabalho”.308   

Cabe a essa Justiça Social assumir o papel a que se destina, adequando e interpretação 

a nova legislação de forma a atender as reais necessidades dos empregados e dos empregadores. 

É dever do juiz aplicar a legislação de maneira sábia e na estrita observância dos princípios e 

das normas constitucionais, como agente reformador e construtor da melhor relação de trabalho, 

mediando Capital-Trabalho.309 

A reafirmação do Direito do Trabalho como instrumento de justiça social passa por uma 

nova epistemologia que reestruture a atuação do Estado e da Sociedade no plano da regulação 

de trabalho após a ruptura provocada pela reforma. Novas teorias justrabalhista devem ser 

desenvolvidas, seja no plano da interpretação, seja no plano da efetivação. O desenvolvimento 

do conceito de vulnerabilidade pode trazer respostas a problemas práticos já vivenciados hoje 

e que tendem a se agravar no futuro próximo.310  

Nesse sentido, Luiz Phillipe V. de Mello Filho, em uma palestra no CONAMAT, 

afirmou que todos fazem uma opção ao ingressar na magistratura trabalhista, e, cada Juiz sabe 

qual é a origem do Direito Laboral, porque ele existe e a razão de ser. Assim, dizer que a Justiça 
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do Trabalho está em linearidade com a justiça comum é voltar ao Século XIX, quando trabalho 

era uma mera locação de serviço. Colocar em xeque o princípio da proteção é um preço alto, 

pois a regra do tratamento dos iguais pertence ao direito comum.311   

Vivem-se tempos difíceis, há diversos ataques orquestrados a direitos que foram 

estabelecidos em processos que envolveram muito embate e luta. Judiciário e Legislativo 

viraram arena que tem demonstrado pender para o lado do poder econômico, que sempre se 

mostrou incomodado com a intervenção estatal. Não é possível permitir que sejam dadas voltas 

em torno da Lei e da Constituição, que possam inclusive significar a sua ineficácia. Nesse 

sentido, Gustavo Ferreira Santos afirma que romper a ideia de mínimo previamente garantido 

na relação de trabalho é ataque radical da barbárie à civilização.312  

Contudo, a represália que vem sofrendo a Justiça do Trabalho é o maior desrespeito que 

se pode ser cometido em um Estado Democrático de Direito, proibindo os seus juízes de 

pensarem e agirem, pois, trata-se de uma represália a todo o povo da nação. A Justiça 

Trabalhista brasileira é reconhecidamente a mais ágil, também é a que mais incomoda o capital 

desonesto que não cumpre com suas obrigações.313 

Por essa razão, afirma-se que a interpretação dada pelos magistrados à reforma 

trabalhista é o que, de fato, irá definir o futuro do Direito do Trabalho. A partir da posição 

tomada pelo aplicador do direito é que se efetiva os direitos sociais e se respeita os princípios 

que regem a Constituição Federal. Dessa forma, não há revanchismo que seja capaz de limitar 

a atuação de uma justiça que busca defender à finalidade pela qual foi criada: equilibrar a 

relação de emprego e garantir que os direitos sociais sejam cumpridos, objetivando uma melhor 

condição para os trabalhadores.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Tendo como base o que foi exposto no presente trabalho, pode- se concluir que:  

1.  Diante das violações dos direitos sociais praticados por determinados empregadores, muitos 

trabalhadores precisam buscar na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal 

a garantia de um patamar mínimo civilizatório para a realização de seu ofício. Contudo, esse 

alicerce protetivo sofreu grande alteração com a aprovação da Lei nº 13.467/2017, a qual 

promoveu clara flexibilização de direitos e do sistema de proteção, sob um contexto de 

instabilidade política e institucional.   

2. A estratégia utilizada ocultou os verdadeiros problemas econômicos e os seus responsáveis. 

Atendendo aos anseios da classe dominante, construiu um falso discurso sobre as justificativas,  

que foram desde o excesso de litigação judicial trabalhista à necessidade de criação de um 

ambiente colaborativo entre trabalhador e empresa, possibilitando a diminuição de custos com 

direitos trabalhistas e aumentando o desequilíbrio na relação laboral.  

 3.  Após uma tramitação relâmpago com déficit democrático, pois não houve oportunidade de 

um debate com a sociedade e os trabalhadores – verdadeiros destinatários da mudança –, o 

Senado Federal “abriu mão” de seu papel constitucional como revisor, apenas recomendando 

vetos e a edição de uma medida provisória por parte do Presidente da República. Embora tenha 

sido editada a MP 808/2017, no intuito de sanar as divergências entre Senado Federal e Poder 

Executivo, o prazo constitucional para votação esgotou, e a medida não foi convertida em lei, 

perdendo eficácia e trazendo novamente a insegurança jurídica aos seus destinatários. 

5. A reforma trabalhista foi imposta aos brasileiros e refletiu a precarização das relações de 

trabalho, além de enfraquecer a organização sindical. Essa supressão de direitos laborais, sob o 

pretexto de evitar o desemprego, representa retrocesso social dos direitos fundamentais 

trabalhista. 

6. O retrocesso trazido pela Reforma Trabalhista é inconstitucional, pois a Constituição não é 

indiferente à situação dos trabalhadores, não sendo razoável a interpretação que negue a 

melhoria da condição social dos trabalhadores. Portanto, uma lei ordinária não possui 

legitimidade para modificar quase toda a estrutura do ramo jurídico, alterando diversos vértices 

da relação trabalhista.   

7. Uma das alterações mais discutidas é a do art. 8º, que trata das principais técnicas de 

interpretação e integração da legislação trabalhista. Embora o §1º tenha omitido o termo 

“naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho” a 

aplicação da interpretação sistêmica da CLT impede que o Direito Comum seja utilizado como 
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método de integração, quando não respeitar todo o arcabouço lógico da legislação trabalhista, 

principalmente o princípio da proteção, já que, diferentemente do direito comum, a seara 

trabalhista tem por objeto relações desiguais e desequilibradas. 

8. O §2º do art. 8º da CLT é uma tentativa de silenciar a Justiça do Trabalho, definindo que 

súmulas e outros enunciados editados pelo TST e pelos TRT´s não poderão restringir direitos 

legalmente previstos nem criar obrigações não previstas em lei. Mas, a jurisprudência possui o 

papel de adaptar a lei às necessidades sociais, fixar novas soluções é apenas consequência da 

interpretação e não representa a criação ou restrição de direitos. Essa modificação se mostra 

uma discriminação injustificada frente à Justiça do Trabalho, pois não há qualquer justificativa 

em limitar a atividade interpretativa do magistrado trabalhista na criação de súmulas e 

jurisprudência. 

9. O §3º do art. 8º, ao determinar que, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo, a 

justiça analisará exclusivamente os elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua 

atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, possibilita 

grande precarização nas relações de trabalho, contrariando a própria finalidade dos 

instrumentos negociais e ferindo o princípio da adequação setorial. Portanto, considerando que 

um dos requisitos do negócio jurídico é seu objeto ser lícito, devem estar em conformidade com 

preceitos constitucionais e legais, assim, limitar o juiz de analisar o mérito fere a 

hipossuficiência do trabalhador, pois, trata-se de uma relação desigual.  

10.  O art. 611-A é o maior facilitador da flexibilização dos direitos trabalhistas ao permitir 

negociação sem razoável proteção legal e com limitada fiscalização, pincipalmente em um 

contexto de sindicatos não representativos e sem liberdade sindical. Quanto à existência ou não 

de reciprocidade, qualquer negócio jurídico possui onerosidade bilateral, assim, não pode se 

considerar a desoneração, pois não se pode trazer efeitos restritivos para além do que está 

previsto na norma, principalmente, tratando-se de negociação coletiva. Este é mais um ponto 

de revanchismo à jurisprudência trabalhista, a qual entendia não ser possível a mera renúncia, 

devendo haver concessões recíprocas.  

11. O Art. 702, I, alínea f e os § 3º e 4º criam exigências severas para a formação de súmulas e 

orientações jurisprudenciais, inibindo a estabilização da jurisprudência trabalhista, ao contrário 

dos demais ramos, que manejam sua jurisprudência de acordo com seu regimento interno. Essa 

determinação por força da lei é uma alteração inconstitucional, pois o Legislativo usurpou a 

competência do Judiciário ao definir o rito a ser seguido para elaborar jurisprudência. Outro 

ponto importante é quanto ao incidente de uniformização de jurisprudência, conclui-se que, 

embora tenha sido revogado o parágrafo que tratava sobre o IUJ, ele persiste em razão da 
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obrigatoriedade de se uniformizar a jurisprudência, como determina o CPC. Portanto, o que 

ocorreu foi a alteração do procedimento, que agora encontra respaldo no CPC. 

12. A hipossuficiência de um trabalhador não pode ser medida por um diploma, muito menos, 

por seu salário. A reforma trabalhista, ao trazer “classes” distintas de trabalhadores, 

determinando diferente tratamento normativo entre eles, explicita que esse trabalhador não 

necessitaria da proteção legislativa e dos benefícios da negociação coletiva, por ter condição de 

igualdade ao negociar com o patrão. Ao derrogar a proteção, o legislador demonstra não 

conhecer a realidade das relações laborais, na qual o empregador, na maioria das vezes, conta 

com suporte técnico-jurídico altamente especializado nas negociações. Assim, 

independentemente de diploma ou salário percebido, a vulnerabilidade e a subordinação do 

trabalhador persistem.  

13. Com todas essas mudanças, a lógica da pirâmide hierárquica trabalhista pré-reforma, a qual 

se mostrava flexível e era moldada de acordo com o princípio da norma mais favorável, é 

rompida. Dessa forma, surgem três novas pirâmides hierárquicas rígidas: 1) a pirâmide das 

normas estatais proibitivas; 2) a pirâmide do negociado sobre o legislado e, por fim, 3) a 

pirâmide do empregado “hipersuficiente”.  

14. Por não haver referência expressa na reforma trabalhista sobre qualquer mudança frente ao 

princípio da norma mais favorável – nem poderia haver, por ter justificativa constitucional –, 

no que se refere aos trabalhadores que não possuem negociação coletiva e que não sejam 

“hipersuficientes”, continuam a ser regidos pelo princípio da norma mais favorável, ou seja, 

com a pirâmide normativa flexível.  

15. Negar vigência à reforma trabalhista não é técnico, enquanto legislação originada do Poder 

Público de acordo com as regras de tramitação. Este é o momento para sua interpretação, de 

modo a inseri-la nos conhecimentos da Teoria do Direito do Trabalho. Assim, cabe aos juízes 

e tribunais a missão de dizer quais são o sentido e alcance da lei, integrando-a no sistema 

jurídico e aplicando-a na solução dos conflitos submetidos à sua apreciação.  

16. Não há como prever como os juízes interpretarão a Reforma Trabalhista, e isso é o que 

garante que o litígio será apreciado por um juiz natural, imparcial e apto para dizer qual a 

vontade concreta da lei em determinada situação. Mas, não podem aplicar a lei de forma isolada, 

devem, primeiramente, respeito à Constituição da República e ao ordenamento de forma 

sistemática, assegurando a realização concreta dos direitos sociais. Portanto, não basta o manejo 

do método gramatical em um contexto de alteração legislativas que levam a várias 

interpretações, tornando os demais métodos hermenêuticos ainda mais necessários.  
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17. A Hermenêutica Jurídica Trabalhista deve permitir aos estudiosos do Direito darem à 

reforma a interpretação que melhor efetive os direitos e garantias fundamentais com a 

responsabilidade. Nesse contexto, instrumentos como o Controle Difuso de Constitucionalidade 

e o Controle de Convencionalidade devem ser utilizados a fim de afastar a aplicação das normas 

que não busquem os objetivos da seara trabalhista e desrespeitem a Carta Magna e/ou o 

ordenamento internacional.  

18. É inegável que o Poder Judiciário detém importante papel na interpretação e construção do 

que serão as teses e com isso há reflexos na criação ou mesmo na restrição de direitos. A reforma 

tenta limitar essa atividade, contudo, o Judiciário assume uma função mais relevante que a 

simples interpretação em um contexto de grave crise social, que exige uma postura do Judiciário 

em busca da defesa dos direitos constitucionais, muitas vezes, desrespeitados pelo legislador.  

Qualquer postura que supere coisas como “juiz boca da lei” ou “literalidade da lei” exige 

responsabilidade dos intérpretes, que devem agir com coerência e integridade.  

19. Nesse contexto de mudança legislativa, a aplicação do método do diálogo das fontes terá a 

finalidade de efetivar os princípios constitucionais e os direitos sociais. Nesse mesmo sentido, 

é possível se utilizar das mais diversas fontes normativas, buscando a melhor solução para o 

caso concreto, pois, os métodos hermenêuticos utilizados isoladamente podem ser insuficientes 

para a solução dos conflitos entre normas de um ordenamento plural, como o trabalhista.  

20. Toda mudança normativa causa dificuldades iniciais, sendo necessários ajustes para se 

adequar à realidade dos seus destinatários. Assim, a Reforma Trabalhista deve ser inquietante 

e demonstrar que o Poder Judiciário não deve ficar alheio, cabendo a ele interpretar e aplicar 

essas mudanças de acordo com o ordenamento, inserindo-as de forma sistêmica. É dever do 

Juiz valorizar os pontos positivos e utilizar a hermenêutica para efetivar os direitos trabalhistas, 

sem cair na armadilha de desrespeitar os princípios que a reforma parece ignorar.  
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