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Escopo de Comitê 

A Câmara dos Deputados é uma das partes componentes do Poder Legislativo 

da República Federativa do Brasil.  

É composta por 513 deputados representando seus estados, com distribuição de 

forma proporcional. “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes de todos os 

Estados e do Distrito Federal, o que resulta em um Parlamento com diversidade de 

ideias, revelando-se uma Casa legislativa plural, a serviço da sociedade brasileira” 

(Câmara dos Deputados). Tal característica é definida pelo art. 45 da Constituição 

Federal de 1988. 

O número de deputados federais por estado é proporcional à sua população, 

sendo o mínimo de 8 (oito) e o máximo de 70 (setenta). A renovação dos parlamentares 

é total e se dá a cada legislatura. Ou seja, cada mandato dura 4 (quatro) anos, e não há 

impedimento à reeleição. 

As competências específicas da Câmara dos Deputados estão elencadas no art. 

51 da Constituição Federal, e sua função primária é a elaboração e deliberação de 

proposições legislativas de competência federal (art. 22 da Constituição Federal de 

1988). 

O funcionamento da Câmara dos Deputados é dividido em Plenário e comissões. 

Ao primeiro cabe deliberar sobre matérias com a participação de todos os 513 

parlamentares. Normalmente, vão ao Plenário as matérias de maior relevância. Já a 

segunda categoria corresponde a colegiados constituídos por determinado número de 

parlamentares, destinados a discutir e votar propostas específicas. Podem ser 

permanentes ou temporárias. 
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Câmara dos deputados: (Contra) Reforma Trabalhista 

 

1. Introdução 

 A Reforma Trabalhista foi uma vultosa mudança de mais de 100 pontos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A modernização das relações de trabalho 

defendida pelo Presidente da República, Michel Temer, e alguns setores ligados à 

população e ao patronato, teve sua aprovação no Senado Federal no dia 11 de julho, 

sendo sancionada no dia 13 de julho de 2017.  

 A alteração substancial da CLT veio junto de discursos ressaltando a liberdade 

do empregado e do empregador para poderem contratar, resultando em um aumento da 

competitividade da indústria nacional e dos índices de empregabilidade em tempos de 

crise.  

 No atual paradigma do Estado Democrático de Direito o binômio liberdade e 

igualdade estão em constante tensão e a reforma apresenta novos contornos para a 

tensão entre esses dois princípios. Se, como Carvalho Netto1 explica, a comunicação, 

por meio da linguagem, se dá em um pano de fundo de silêncio compartilhado, a 

Reforma, ao comunicar que aumenta a liberdade entre empregado e empregador, sem 

ferir o princípio da igualdade, torna necessário refletirmos de qual liberdade e de qual 

igualdade estamos falando.  

 Ou seja, ao retiramos palavras que tomamos seu sentido e significado como 

óbvio desse pano de fundo de silêncio compartilhado, vemos que, por trás de palavras 

aparentemente simples como igualdade e liberdade, há muito desacordo sobre qual é seu 

sentido no mundo concreto. Sejam os grupos favoráveis ou contrários a reforma, ambos 

articulam os conceitos de liberdade e igualdade, mas sem sombra de dúvidas estão 

falando de liberdades e 

igualdades substancialmente 

diferentes. 

O artigo pretende explorar 

como a reforma trabalha em seu 

                                                           
1 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001. 
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texto com os conceitos de liberdade e igualdade formais, conceitos 

centrais dentro do paradigma do Estado Liberal. Isso fica evidente quando vemos que o 

regramento do atual Código Civil fornece mais garantias para as relações simétricas do 

que a reforma fornece para a relação entre partes desiguais.  

O Estado Liberal é o paradigma que rompe com o paradigma antigo-medieval e 

entende a liberdade como possibilidade de fazer tudo aquilo que um mínimo de leis não 

proíbam2. Dessa forma, é um paradigma que limita o Estado à legalidade, em outras 

palavras, que a sociedade política autorize a atuação de um Estado mínimo, restrito ao 

policiamento para assegurar a manutenção das fronteiras que asseguravam o exercício 

das liberdades individuais3.  

Apesar de ser um paradigma constitucional teoricamente superado4, os três 

grandes paradigmas da modernidade (Estado Liberal, Estado de Bem Estar Social e 

Estado Democrático de Direito) que se sucedem em um processo de ruptura, ainda 

mantém muitos aspectos dos paradigmas anteriores5. Dessa forma, apesar de estarmos 

sob a égide do Estado Democrático de Direito, a Reforma ainda é capaz de lidar com as 

questões de liberdade e igualdade da mesma forma que o Estado Liberal do século XIX. 

A superação do paradigma do Estado Liberal começa a ocorrer com 

manifestações, conflitos e revoltas por partes de setores atingidos pela crescente 

desigualdade material na distribuição de poder e riqueza6. As constituições liberais 

marcadas pelo formalismo não eram capazes de concretizar o projeto de felicidade 

moderno sendo muitas vezes qualificadas como meras folhas de papel.  

O retorno que a reforma faz das noções de liberdade e igualdade formais 

próprias do Estado Liberal e que ignoram as relações desiguais do mundo material, é 

apostar em uma fórmula percorrida na modernidade que não obteve sucesso em um 

                                                           
2 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001. 
3 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, 11 ago. 2014. 
4  Isso porque o paradigma do Estado Liberal é característico do século XIX, sendo substituído pelo 

paradigma do Estado de Bem Estar Social no século XX e hoje nos encontramos dentro do paradigma do 

Estado Democrático de Direito. 
5 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, 11 ago. 2014. 
6 ARAÚJO PINTO, Cristiano Paixão. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na experiência 

histórica do direito. In: OLIVEIRA PEREIRA, Claudia Fernanda (org.). O novo direito administrativo 

brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Forum, 2003, p. 21. 
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projeto de felicidade coletiva. Assim, a reforma “se afasta da ideia de que 

o Direito do Trabalho promove os ideais de justiça social e cidadania, ambos 

relacionados à salvaguarda da dignidade humana - diretriz norteadora do Estado 

Democrático de Direito”7. 

 A investigação do tema se dará de um entendimento de que a discussão sobre 

liberdade e igualdade como aspectos formais são insuficientes para o atual paradigma 

constitucional que precisa se ater às relações de poder no mundo concreto e 

compreender os princípios de liberdade e igualdade como uma tensão positiva para a 

democracia e que precisa ser levada a sério nos casos concretos. 

 De forma a deixar claro, partimos de uma abordagem metodológica que consiste 

numa revisão sistemática da da literatura que versa sobre o tema, de forma que “os 

estudos partem de uma questão central de pesquisa, bem delimitada, e buscam 

identificar pesquisas que utilizam fontes primárias que procuraram responder o mais 

próximo possível da questão formulada pelo pesquisador8. 

 

2. O paradigma da liberdade e igualdade formal  

 Antes de trabalharmos com as ideias de liberdade e igualdade formais, próprias 

do paradigma do Estado Liberal, precisamos nos ater para o conceito de paradigma. 

Thomas Kuhn9 ao compreender os mecanismos de mudança da ciência articulou uma 

ideia central de paradigma como “a fonte dos métodos, da esfera de problemas e dos 

padrões de solução aceitos por qualquer comunidade científica madura em um período 

de tempo dado”. Dessa forma, as mudanças se dariam por rupturas dos padrões aceitos 

pela comunidade científica localizada historicamente, assim, uma ruptura com o 

paradigma epistemológico anterior. 

 Apesar da ideia de 

paradigma de Kuhn não ter 

                                                           
7 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013, p. 

199. 
8VOSGERAU, Dilmeire; ROMANOWSKI, Joana. Estudos de revisão: implicações conceituais e 

metodológicas. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, jan./abr. 2014, p. 12. 
9 KUHN, Thomas Samuel. A Estrutura das Revoluções Científicas. Santa Maria, RS, 2016, traduzido por 

Paulo Aukar, p. 105. 



 
 
 

5 

  

sido pensada para o campo das ciências sociais, Habermas10 amplia e 

redefine o conceito de paradigma para o âmbito das reflexões acerca do direito, 

“Um paradigma jurídico baseia-se em um modelo da 

sociedade contemporânea para explicar como os direitos e os 

princípios constitucionais devem ser concebidos e implementados se, 

no contexto dado, eles cumprem as funções atribuídas 

normativamente a eles. Um "modelo social do direito" (para usar o 

termo de Franz Wieacker) representa algo como a teoria social 

implícita do sistema jurídico e, portanto, a imagem que esse sistema 

faz do seu ambiente social. Assim, o paradigma jurídico determina 

como os direitos básicos e os princípios constitucionais devem ser 

entendidos e como eles podem ser realizados no contexto da 

sociedade contemporânea”11. 

 Em outras palavras, os paradigmas constitucionais são representações de como a 

comunidade de determinado período compreende a aplicação de direitos e princípios no 

contexto social. A forma com que cada sociedade lida com princípios como liberdade e 

igualdade são delineadas pelo paradigma em que essa comunidade está inserida. Essa 

ideia é central para compreender o Estado Liberal como articulador de noções de 

liberdade e igualdade formais e como representante da forma com que a sociedade no 

século XIX lidou com as questões do direito. 

 Carvalho Netto12 coloca que é possível reconstruir um grande paradigma do 

Direito da antiguidade até a idade média, ao contrário da modernidade que, por sua vez, 

é recortada em três grandes paradigmas: Estado Liberal (ou Estado de Direito), Estado 

de Bem-Estar Social e Estado Democrático de Direito “que tendencialmente se 

sucedem, em um processo de superação e subsunção”13. 

Após a crise do paradigma pré-moderno, que compreende a antiguidade até o 

período da idade média, estrutura-se o paradigma do Estado Liberal. O que se produz 

dentro dessa paradigma foram ideias abstratas de liberdade individual em que o 

indivíduo era livre para fazer 

                                                           
10 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms : contributions to a discourse theory of law and 

democracy. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996. 
11 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms : contributions to a discourse theory of law and 

democracy. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996, p. 194, tradução nossa. 
12 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001. 
13CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 4. 
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tudo que não fosse proibido pelo direito, sendo todos iguais perante a lei a 

despeito das diferenças entre os indivíduos. Dessa forma, abandona-se a hierarquia 

social rígida da sociedade estratificada da idade média e impõe a cada indivíduo da 

sociedade um ordenamento constitucional. 

Com a superação dos privilégios definidos pelo nascimento e o surgimento das 

constituições escritas, a separação entre o que seria o espaço privado e o espaço público 

permitiu o indivíduo materializar suas conquistas em um âmbito de um Estado não 

interventor. Assim, o constitucionalismo clássico, característico do Estado Liberal, se 

colocava como uma proteção do indivíduo contra os arbítrios estatais, revelando um 

domínio da esfera do privado sobre a esfera pública como ilustra Araújo Pinto: 

“É nesse panorama que se pode perceber uma nítida 

assimetria na relação público-privado. O domínio do privado, nesse 

cenário em que prevalece o liberalismo (político e econômico), é 

superdimensionado. A invenção moderna da figura do indivíduo – 

agora libertado das “ordens” ou “estados” que caracterizavam o 

Antigo Regime – permite que a forma jurídica predominante seja a do 

contrato, que mantém a afirmação (mesmo que fictícia, no plano 

material) de igualdade entre as partes acordantes”14.  

A liberdade e igualdade presentes no estado liberal eram, dessa forma, de 

natureza proprietária15. Logo, todos eram iguais e livres no sentido de se apresentarem 

como proprietários, “no mínimo, de si próprios, e assim, formalmente, todos devem ser 

iguais perante a lei, porque proprietários, sujeitos de direito, devendo-se pôr fim aos 

odiosos privilégios de nascimento”16. 

Apesar de ser um paradigma que reforçasse a concepção de um indivíduo livre 

para seguir com seu projeto de felicidade igual a todos os outros aos olhos do direito, 

verificou-se, com a crise do paradigma do Estado Liberal que os princípios de liberdade 

e igualdade eram meramente formais. Ou seja, ao mesmo tempo que existia uma grande 

                                                           
14 ARAÚJO PINTO, Cristiano Paixão. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na 

experiência histórica do direito. In: OLIVEIRA PEREIRA, Claudia Fernanda (org.). O novo direito 

administrativo brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Forum, 2003, p. 20. 
15  “[...] é evidente que o consentimento dos homens concordou com uma posse desproporcional e 

desigual da terra; através de um consentimento tácito e voluntário, eles descobriram e concordaram em 

uma maneira pela qual um homem pode honestamente possuir mais terra do que ele próprio pode utilizar 

seu produto, recebendo ouro e prata em troca do excesso, que podem ser guardados sem causar dano a 

ninguém [...]” (LOCKE, 2015, p. 48). Dessa forma, o pensamento de Locke orientava questões de direitos 

para a proteção da propriedade individual.  
16 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 6. 
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desigualdade social, as ideias de liberdade e igualdade eram consagradas 

nas constituições escritas: 

“A liberdade e igualdade abstratas, bem como a propriedade 

privada terminam por fundamentar as práticas sociais do período de 

maior exploração do homem pelo homem de que se tem notícia na 

história, possibilitando um acúmulo de capital jamais visto, as 

revoluções industriais e uma disseminação da miséria também sem 

precedentes”17. 

O período moderno, inaugurado após a Revolução Industrial trouxe consigo, 

além das mudanças do pensamento iluminista, profundas transformações nas relações 

de trabalho, marcadas, sobretudo, pelo divórcio entre os trabalhadores e as fontes de seu 

sustento18. A ordem industrial alterou as dimensões da produção, atribuindo valor 

abstrato à mercadoria e transformando o trabalhador em simples engrenagem da 

produção. Como consequência, tem-se o trabalhador desvinculado de seu produto final, 

e, o trabalho - atividade que nos tempos da sociedade produtora19 era tido como a 

principal ferramenta de construção da identidade humana - marcado pela alienação e por 

seu desvalor.   

Essas mudanças na relação capital-trabalho combinada com os processos de 

atomização do sujeito moderno, tendo o contrato o marco distintivo da liberdade do 

trabalhador de vender sua força de trabalho, criaram as bases para a crise social da 

ideologia do Estado Liberal.  

Surgiram a partir da segunda metade do século XIX, manifestações de conflito 

advindo dos setores mais atingidos pela crescente desigualdade material na distribuição 

de poder e riqueza. A eclosão de movimentos revolucionários de feições socialistas e 

                                                           
17 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 7. 
18 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad liquida. Trad. Mirta Rosemberg e Jaime Arrabide Squirru. 1ª ed. 3ª 

reimp. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica. Jorge Zahar, 2004. 
19 A “sociedade produtora” se refere à primeira forma da sociedade moderna, logo após a Revolução 

Industrial. Sua característica principal está no papel prioritário desempenhado pelos membros da 

sociedade: a produção. Ainda que em outros tempos (tanto anteriores, quanto posteriores) também 

existisse a atividade produtora, a referida sociedade se diferencia por “el modo como tal sociedad 

formaba a sus integrantes estaba determinado por la necesidad de desempeñar el papel de productores, y 

la norma impuesta a sus miembros era la de adquirir la capacidad y la voluntad de producir”. 

(BAUMAN, 2000, p. 44). 
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anarquistas, surgimento de sindicatos e associações, levaram a uma 

profunda crítica ao formalismo que vinha incorrendo o Estado Liberal20. 

A garantia da liberdade e igualdade nas primeiras constituições escritas e um 

pensamento iluminista de garantia de defesa da esfera privada do indivíduo em 

detrimento da esfera pública, não foram capazes de garantir liberdade e igualdade 

materiais21 frente às relações desiguais do mundo material. Em outras palavras, essa 

fórmula não obteve sucesso como um projeto de felicidade coletivo. 

O paradigma constitucional que nos encontramos na contemporaneidade é o do 

Estado Democrático de Direito, contudo continua atual o debate sobre as questões de 

aplicação dos princípios dentro do Estado Liberal, pois ainda podemos encontrar 

aspectos relevantes dos paradigmas anteriores entre nós e que condiciona “leituras 

inadequadas dos textos constitucionais e legais”22. 

Portanto, o que se pretende demonstrar no próximo tópico é que a atual (contra) 

reforma trabalhista faz um retorno às concepções de liberdade e igualdade do Estado 

Liberal no momento em que pressupõe que a liberdade de contratar e do trabalhador 

poder escolher para quem irá vender sua força de trabalho cria, necessariamente, as 

condições materiais de uma sociedade mais igualitária. A fórmula que se repete com a 

(contra) reforma é de que uma maior liberdade dos indivíduos gera, consequentemente, 

igualdade. Dado as diferenças materiais que estão no cerne da relação capital-trabalho e 

o teor da (contra) reforma trabalhista, precisamos questionar o custo do retorno desse 

tipo de interpretação de princípios basilares ao nosso Estado Democrático de Direito. 

 

3. A (contra) reforma trabalhista à luz do Código Civil: um retorno ao paradigma 

do Estado Liberal 

 Os  setores 

favoráveis a (contra) reforma 

trabalhista apostam no 

                                                           
20 ARAÚJO PINTO, Cristiano Paixão. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na 

experiência histórica do direito. In: OLIVEIRA PEREIRA, Claudia Fernanda (org.). O novo direito 

administrativo brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Forum, 2003. 
21 Igualdade e liberdade materiais é uma contraposição a ideia abstrata de liberdade e igualdade. Ou seja, 

material seria uma liberdade e igualdade concreta entre os indivíduos. 
22 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 4. 
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discurso de que a mudança na legislação trabalhista é capaz de gerar mais 

empregos, melhorando a economia e dando ao trabalhador uma maior liberdade de 

escolha na hora de assinar um contrato de trabalho. A proposta do artigo é analisar o 

discurso no tocante a liberdade conferida ao trabalhador de negociar com o empregador 

o contrato trabalhista, porque a  (contra) reforma fez extensas alterações na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que merecem uma análise detalhada que não 

poderão ser trabalhadas no espaço do artigo. Portanto, a questão interessante para o 

objetivo do artigo é avaliar como a reforma trabalha com a tensão principiológica entre 

liberdade e igualdade. 

 O contrato de trabalho intermitente é uma alteração que inexistia anteriormente 

nas leis do trabalho.  Esse contrato novo na seara trabalhista flexibiliza os períodos de 

prestação de serviço tanto para o empregado, quanto para o empregador, dessa forma, o 

empregador contrata o funcionário para que este fique à disposição até ser “convocado” 

para o trabalho. Assim, quando a empresa precisar da prestação do serviço, é feita uma 

convocação com pelo menos três dias de antecedência e o trabalhador realiza o trabalho 

pelo tempo acordado (podendo ser três horas, duas semanas, não importa). Isso, para os 

defensores da (contra) reforma, garante uma maior liberdade tanto do empregador, de 

escolher o momento que de fato irá precisar da prestação de serviço, quanto do 

empregado que irá poder negociar condições de trabalho que adeque a sua rotina e, 

assim, possa até assinar mais de um contrato de trabalho intermitente. 

Contudo, essa fórmula de que uma maior liberdade na negociação do contrato de 

trabalho gera, necessariamente, uma melhoria tanto das condições das empresas em face 

à crise econômica quanto uma maior empregabilidade, em tese, favorável a massa de 

trabalhadores desempregado, é um retorno a lógica do Estado Liberal. O marco 

distintivo desse retorno é o 

pressuposto de que todos os 

membros da sociedade são 

homens livres, proprietários ao 

menos de sua força de trabalho 

e do próprio corpo, assim, 

“igualmente sujeitos de 

direito capazes, até mesmo o 
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mais humilde trabalhador braçal, de realizar atos jurídicos contratuais 

como o da compra e venda da força de trabalho”23.  

O apontamento feito pelo autor acima diz a respeito do paradigma do Estado 

Liberal, mas encaixa-se perfeitamente na lógica da (contra) reforma de que é essa 

liberdade de poder negociar sua própria força de trabalho que gera, necessariamente, 

igualdade, pois no fim, todos são proprietários e sujeitos de direito.   

 O retorno ao Estado Liberal fica mais claro quando analisamos a (contra) 

reforma trabalhista à luz da unidade do ordenamento jurídico brasileiro, como por 

exemplo nosso Código Civil. Uma importante etapa da transformação do direito civil 

dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito foi o fenômeno da 

constitucionalização do direito civil, que é “entendida como inserção constitucional dos 

fundamentos de validade jurídica das relações civis”24. Logo, existe uma preocupação 

hoje, no estudo do direito civil, de adequar suas categorias aos princípios que regem o 

Estado Democrático de Direito. 

 A professora Frazão25 ao analisar a redação do artigo 448-A26 da (contra) 

reforma com a regra geral de responsabilidade em casos de transferência de 

estabelecimento prevista no artigo 1.146 do Código Civil27, percebe uma diferença de 

tratamento inaceitável, do ponto de vista da unidade do ordenamento brasileiro. Dessa 

forma, conclui: 

“Como se pode ver, o Código Civil reconhece a 

responsabilidade solidária do devedor primitivo pelo prazo de um 

ano, independentemente de fraude. Basta que os débitos estejam 

regularmente contabilizados para que o credor possa acionar 

igualmente o cedente, possibilidade que se subtrai do trabalhador, que 

                                                           
23 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 4. 
24 LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Constitucionalização do direito civil”. Brasília a. 36 n. 141 jan./mar. 1999, 

p. 108. 
25 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017.  
26 Art. 448-A: Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta 

Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados 

trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 

Parágrafo único.  A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar 

comprovada fraude na transferência.     
27 Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 

transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente 

obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos 

outros, da data do vencimento. 
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dependerá da difícil comprovação da fraude na transferência para 

exigir a responsabilidade do cedente”28. 

 Ademais, ao abordar sobre a quantificação dos danos extrapatrimoniais, Frazão29 

alerta para o disposto no artigo 223-G incisos X e XI30 da reforma que contraria a 

própria regra contida no artigo 1131 do Código Civil no tocante a intransmissibilidade e 

irrenunciabilidade dos direitos de personalidade. Dessa forma, tanto o perdão tácito ou 

expresso por parte do empregado, quanto a situação econômica das partes envolvidas 

não podem ser critérios relevantes em casos de danos extrapatrimoniais sofridos pelo 

empregado, algo que contraria expressamente a regra consagrada no Código Civil.  

Dessa forma, conclui que a situação econômica do trabalhador não pode ser 

critério de quantificação de um dano extrapatrimonial, “sob pena de admitirmos que a 

vida e os direitos de personalidade das pessoas mais pobres são menos valiosos do que 

os das pessoas mais ricas”32. 

Como última comparação entre o texto da (contra) reforma e o Código Civil, 

Frazão33 ressalta a gravidade do disposto no § 1º desse mesmo artigo34. Sendo assim, o 

empregado que ganha um salário-mínimo por mais que sofra danos gravíssimos na sua 

esfera psicológica apenas poderia obter o valor de R$ 46.850,00, valor muito inferior ao 

que vem atribuindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em danos sofrido por cidadãos 

comuns35. Dessa forma, a lógica da reforma é contrária a qualquer ideia de liberdade e 

igualdade materiais, pois garante menos direitos que o Código Civil sob o pretexto de 

um Estado fiscalizador, não interventor, colocando o trabalhador em situação muito 

inferior aos demais credores. 

                                                           
28 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017.  
29 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017. 
30 ‘Art. 223-G.  Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:  

X - o perdão, tácito ou expresso;  

XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;   
31 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
32 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017. 
33 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017. 
34 § 1o  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, 

em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:   

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;  

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;  

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;   

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.  
35 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017. 
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“Assim, criar uma legislação específica que, em diversos 

pontos, trata o trabalhador de forma pior do que o regramento que o 

Código Civil atribui aos demais cidadãos em suas relações simétricas 

é um total contrassenso. É atribuir a um vulnerável menor proteção do 

que aquela que se atribui àquele que tem poder de barganha. É ir além 

de transformar o trabalhador brasileiro em um credor de segunda 

categoria: é transformá-lo em um cidadão de segunda categoria”36. 

 Logo, percebe-se que, a diferença de tratamento conferida pelo Código Civil 

entre os dois pólos da relação em relação a reforma demonstra o retorno feito pela 

(contra) reforma a uma concepção formal de liberdade e igualdade, próprios do Estado 

Liberal. Assim, não é apenas uma ignorância sobre as diferenças materiais na relação 

entre empregado e empregador, mas é acentuar através de uma mudança legislativa o 

desequilíbrio entre essas duas partes da relação de trabalho. 

 Portanto, o que vislumbramos no atual paradigma do Estado Democrático de 

Direito é uma preocupação com a realização dos princípios constitucionais de forma 

material. A (contra) reforma ao trabalhar com as ideias de liberdade e igualdade de 

forma distante das relações de poder do mundo concreto, acentua o desequilíbrio e não 

contribui para um projeto de felicidade coletiva.  

4. Direito do Trabalho como salvaguarda dos direitos humanos no Estado 

Democrático de Direito 

 Se até o momento discutimos a (contra) reforma trabalhista como um retorno às 

noções de liberdade e igualdade do Estado Liberal, resta entender como o Direito do 

Trabalho, hoje, pode ser visto como garantidor de princípios do Estado Democrático de 

Direito. Se, ao comparar a (contra) reforma trabalhista com o atual Código Civil, vimos 

o descolamento existente entre essas duas legislações, podemos concluir que a (contra) 

reforma da CLT se mostra incompatível com os princípios do Estado Democrático de 

Direito. 

 O Estado 

Democrático de Direito é um 

paradigma que procura encarar o 

direito como participativo, 

pluralista e aberto. Em outras 

palavras, é encarar os 

                                                           
36 FRAZÃO, Ana. Reforma trabalhista e suas distorções. Fonte: JOTA, 20.09.2017. 
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princípios democráticos como uma tensão positiva, assim, os princípios 

no caso a caso precisam respeitar as dimensões materiais da vida humana. 

“Liberdade e igualdade são retomados como direitos que 

expressão e possibilitam uma comunidade de princípios, integrada 

por membros que reciprocamente se reconhecem pessoas livres e 

iguais, co-autores das leis que regem sua vida em comum.”37 

No Estado Democrático de Direito, cada princípio, como liberdade e igualdade, 

cobram participação no debate público, ou seja, requer um direito que enfrente o desafio 

de se realizar materialmente. Assim, quando enfrentamos um mundo material complexo 

em suas desigualdades, o conteúdo dos princípios constitucionais, como liberdade e 

igualdade, ganham destaque como reconhecimento de cada cidadão como membros não 

apenas livres e iguais, mas co-autores das normas que regem sua comunidade. 

O paradigma do Estado Democrático de Direito ao enfrentar uma legislação que, 

em seu texto, demonstrou garantir menos direitos (entre duas partes desiguais) do que o 

Código Civil (que pressupõe partes iguais) marca dentro da relação capital-trabalho uma 

perda de confiança e um crescimento do sentimento de medo no meio trabalhista.  

Dessa forma, a reforma, ao ressaltar a liberdade tanto do empregador quanto do 

empregado de contratarem livremente criam condições para o aumento do trabalho 

precário, evidenciado pelo declínio do vínculo empregatício (diminuição do tempo 

médio em que o trabalhador permanece empregado) e aumento do trabalho temporário.  

Esses fatores levam ao que Beack38 chamou de Sociedade do Risco.  A 

sociedade do risco se origina “allí donde los sistemas de normas sociales fracasan en 

relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de 

decisiones”39. Os riscos das sociedades modernas, diferentemente dos riscos acometidos 

em momento histórico anterior, são fruto da tomada de decisões, sejam elas políticas, 

econômicas, químicas, 

ecológicas, genéticas, etc.  

                                                           
37 CARVALHO NETTO, Menelick. A contribuição do Direito Administrativo enfocado da ótica do 

administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: um pequeno exercício de Teoria da Constituição. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v.1, n.1, 

p. 11-20, 2001, p. 10. 
38 BECK, Ulrich. Teoría de la sociedad del riesgo. In: GIDDENS, Anthony; et al. Las consecuencias 

perversas de la modernidad: modernidad, contigencia y riesgo. Trad. Celso Sanchez Capdequí. Rev. 

Josetxo Beriain. Barcelona: Ed. cultura Libre, 1996. p 201-222. cap. 6.  
39 BECK, Ulrich. Teoría de la sociedad del riesgo. In: GIDDENS, Anthony; et al. Las consecuencias 

perversas de la modernidad: modernidad, contigencia y riesgo. Trad. Celso Sanchez Capdequí. Rev. 

Josetxo Beriain. Barcelona: Ed. cultura Libre, 1996. p 201-222. cap. 6, p. 206. 
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Tais riscos emergem num momento em que os perigos decididos e 

produzidos socialmente se sobrepõe aos limites próprios da seguridade, não existindo 

qualquer disposição dos setores que detém o controle econômico em frear os feitos 

ameaçadores que advém das decisões tomadas40. 

Em termos gerais, no âmbito do trabalho, a lógica que nasce da sociedade do 

risco (e por que não, da reforma trabalhista) é a de que, se a proteção social do trabalho 

não é capaz de isentar todos os riscos, para que haver qualquer proteção?  

A resposta que reside no paradigma jurídico do Estado Democrático de Direito é 

compreender a legislação da CLT como uma forma protetiva da parte mais frágil da 

relação capital-trabalho, mas sem significar a desqualificação daquele que, dado a sua 

situação material, precisa, a princípio, da proteção jurídica. Isso confere ao Direito do 

Trabalho uma tarefa de reconhecer os trabalhadores como cidadãos capazes de negociar 

suas condições de trabalho ao mesmo tempo que ser um pilar para a realização de 

direitos fundamentais. 

“O Direito do Trabalho consiste em instrumento jurídico de 

promoção da dignidade humana na medida em que contribui para a 

afirmação da identidade individual do trabalhador, de sua 

emancipação coletiva, além de promover sua inclusão regulada e 

protegida no mercado de trabalho”41. 

A postura que assume o Direito do Trabalho dentro do Estado Democrático de 

Direito enquanto vertente dos direitos humanos é de orientador da solidariedade social e 

garantia de uma identidade para o trabalhador que vise sua emancipação coletiva. Dessa 

forma, visualiza que o processo de reconhecimento e normatização dos direitos 

sociotrabalhistas enquanto vertente dos Direitos Humanos conta com significativo 

amparo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que assumiu, desde sua 

constituição, papel de vanguarda no cenário internacional em favor da exaltação da 

dignidade do trabalhador42.  

Como o Brasil é 

signatário de Convenções 

Internacionais da OIT, torna-se 

                                                           
40 BECK, Ulrich. Teoría de la sociedad del riesgo. In: GIDDENS, Anthony; et al. Las consecuencias 

perversas de la modernidad: modernidad, contigencia y riesgo. Trad. Celso Sanchez Capdequí. Rev. 

Josetxo Beriain. Barcelona: Ed. cultura Libre, 1996. p 201-222. cap. 6. 
41 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
42 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
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de suma importância as orientações que essa entidade internacional no 

tocante às legislações trabalhistas, que possuem influência no ordenamento jurídico 

nacional43. 

A Organização Internacional do Trabalho adota uma perspectiva de proteção ao 

trabalhador em um conjunto de dimensões, como humanitária, política e econômica, 

incentivando os Estados a adotar de forma regular os princípios norteadores de proteção 

ao trabalhador em suas localidades44 

O esforço feito pela OIT de proteção a dignidade da pessoa humana dentro da 

relação capital-trabalho fica evidente na Declaração da Filadélfia, que enuncia quatro 

princípios fundamentais no Direito Internacional do Trabalho.  

O primeiro princípio é de que o trabalho não é mercadoria45. Esse princípio 

garante que o trabalhador possa se sentir realizado e tenha sua expressão em seu ofício, 

não sendo peça descartável ou apenas parte irrelevante no processo de produção. 

O segundo  princípio manifesta a liberdade de expressão e de associação como 

condições indispensáveis a um progresso ininterrupto46. Dessa forma, a organização 

sindical aparece não apenas como forma de proteção dos direitos dos trabalhadores, mas 

também como forma de garantir cidadania através do envolvimento nos debates 

públicos que a categoria julgar relevante, sejam questões trabalhistas ou políticas. 

O terceiro princípio dispõe que “a penúria, seja onde for, constitui um perigo 

para a prosperidade em geral”47. A importância desse artigo é a afirmação de que a 

regulação das relações de trabalho constitui como condição para a realização dos 

direitos humanos do trabalhador. Em outras palavras, a desregulação como a (contra) 

                                                           
43 Os Tratados Internacionais para gerarem efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, devem passar por 

um processo especial que os tornará uma norma interna. O processo começa depois da assinatura do 

tratado, quando o Ministro das Relações Exteriores encaminha uma exposição de motivos ao Presidente 

da República. Após receber o documento, se concordar com o tratado, encaminha o tratado ao Congresso 

Nacional. No Congresso, o tratado será examinado na Câmara dos Deputados e depois no Senado 

Federal. Após a aprovação, o Congresso emite um Decreto Legislativo. O ato seguinte é a ratificação pelo 

Presidente da República e promulgação por meio de decreto de execução. 
44 PÉREZ, Jordi Bonet. Principios y derechos fundamentales en el trabajo. La declaración de la OIT de 

1998. Bilbao: Universidad de Deusto, 1999. 
45 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
46 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
47 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013, p. 

214. 
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reforma trabalhista vai na contramão da consolidação das condições de 

cidadania e de dignidade do trabalhador. 

O quarto princípio declara que a luta contra a carência deve ser conduzida com 

infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os 

representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade com os do 

Governo, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem comum.48 

A OIT, dessa forma, eleva os direitos humanos dos trabalhadores a centralidade 

no cenário normativo internacional. Assim, o desafio, dentro do Estado Democrático de 

Direito, que se enfrenta é de concretização da identidade social do trabalhador, sua 

autonomia e reconhecimento e, consequentemente, da sua inclusão social e coletiva49. 

A (contra) reforma trabalhista ao regredir a perspectivas de liberdade e 

igualdade próprias do Estado Liberal criou um desconforto na atual ordem democrática. 

O descompasso entre o Código Civil e a atual (contra) reforma da CLT é a evidência de 

que o atual paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito (em que o 

Código Civil encontra-se inserido), ao encarar os princípios constitucionais em sua 

dimensão material, não comporta uma mudança tão substancial da legislação trabalhista.  

O Direito do Trabalho, através de sua concretização, revela uma conexão íntima 

com princípios norteadores da atual ordem constitucional pela necessidade de proteções 

normativas nas relações de emprego de forma a garantir dimensões sociais, econômicas, 

políticas e humanitárias do trabalhador. 

Em outras palavras, a construção do Direito do Trabalho como vertente dos 

direitos humanos revela uma dimensão que não pode ser deixada de fora ao discutir 

mudanças legislativas que afetam as relações de emprego: a função do Direito do 

Trabalho de prescrever um aparato protetivo do trabalhador (salvaguarda da dignidade 

do empregado) e proibir a 

transformação do trabalho 

humano em simples 

mercadoria.  

  

                                                           
48 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
49 DELGADO, Gabriela Neves; RIBEIRO, Ana Carolina Paranhos de Campos. Os direitos 

sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. Rev. TST, Brasília, vol. 79, n. 2, abr/jun 2013. 
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Fundado em 6 de junho de 2004, após divergências ideológicas(expulsão de 

Heloísa Helena, João Batista Oliveira de Araújo, João Fontes e Luciana Genro) de 

dentro do Partido dos Trabalhadores, reconhecido em 15 de setembro de 2005.  

O PSOL tem como o objetivo, expresso em seu estatuto, organizar e construir, 

junto com os trabalhadores, os estudantes, os pequenos produtores rurais e urbanos, a 

necessidade de uma sociedade socialista, que assegure a liberdade de expressão política, 

cultural, artística, racial, 

sexual e religiosa.  

Em 2017, o partido 

conta com 6 deputados e 

nenhum senador. 

  

PT (Partido dos 

Trabalhadores) 
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Fundado em 10 de fevereiro de 1980 e apenas reconhecido em 

fevereiro de 1982, o PT surgiu da organização sindical espontânea de operários 

paulistas no final da década de 1970, dentro do vácuo político criado pela repressão do 

regime militar aos partidos comunistas e aos movimentos de guerrilha da esquerda.  

Desde a sua fundação, apresenta-se como um partido de esquerda que defende o 

socialismo como forma de organização social. Contudo, diz ter objeções ao socialismo 

real implementado em alguns países, não reconhecendo tais sistemas como o verdadeiro 

socialismo. 

Em 2017 o partido possui 9 senadores e 58 deputados eleitos. No caso do 

impedimento da presidente Dilma Rousseff o partido foi contra em bloco. 

 

 

PSB (Partido Socialista Brasileiro) 

Criado em 1947, foi extinto pelo Ato Institucional n°2 e recriado em 1985 com a 

redemocratização, tendo seu registro em 1° de julho de 1988. 

O PSB define em seu Estatuto que é o produto e a continuidade das experiências 

e lutas sociais, políticas, econômicas e culturais do povo brasileiro e dos trabalhadores e 

das suas contribuições para o Socialismo e para a Democracia. Por isso, se posiciona 

como um partido favorável às matérias voltadas para a melhoria das condições sociais, 

mas sempre embasado pelo espírito democrático e sem deixar de considerar 

posicionamentos diversos no debate. 

Possui 4 senadores e 33 deputados, atualmente. 

 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)  

Fundado em 25 de junho 

de 1988, o PSDB foi criado 

originalmente com o objetivo 

de representar a social 

democracia no Brasil.  

Entre as principais 

propostas originais do 

partido, encontram-se o 
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enxugamento da máquina pública, a instituição do parlamentarismo no 

plano político e uma economia de mercado regulada pelo Estado, com participação mais 

livre das empresas privadas e de investidores internacionais.  

Conta com 12 senadores e 46 deputados. No impeachment votaram em bloco a 

favor. 

 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 

Fundado em 1980, é o sucessor do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

o qual era o partido de oposição na Ditadura Militar.  

O PMDB, de acordo com seu estatuto, exerce suas atividades políticas visando à 

construção de uma Nação soberana e à consolidação de um regime democrático, 

pluralista e socialmente justo, onde a riqueza criada seja instrumento de bem-estar de 

todos.  

Atualmente possui 20 senadores e 55 deputados eleitos.  

 

DEM (Democratas) 

Surgiu da refundação do Partido da Frente Liberal (PFL) em 2007. 

O PFL é um dos desmembramentos do Partido Democrático Social, que é o 

nome adotado pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) após a redemocratização. O 

DEM afirma ser defensor da ética, da democracia, do exercício dos direitos humanos, da 

economia de mercado e do liberalismo econômico.  

Tem 4 senadores e 37 deputados em exercício.  

 

 

 

PP (Partido 

Progressista) 

Fundado em 4 de abril de 

1993 e registrado em 16 

de novembro de 1995, o PP tem 

como norte a contribuição para 

a construção de um País moderno 
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e de uma sociedade baseada na dignidade humana, e que seja justa, livre, 

democrática, pluralista, solidária e participativa. 

Sua atuação no Congresso Nacional acaba pendendo aos interesses voltados para 

questões agropecuárias e com viés conservador, em virtude dos principais expoentes do 

partido eleitos. No entanto, a legenda conta com certa pluralidade de ideias, já que 

parlamentares com diversas orientações ideológicas coexistem em sua estrutura. 

Em 2017, possui 7 senadores e 45 deputados em exercício.  

 

 REDE (Rede Sustentabilidade) 

Fundado em 16 de fevereiro de 2013, teve seu registro em 22 de setembro de 

2015. 

A Rede Sustentabilidade se declara, em documento registrado em cartório, como 

"uma associação de cidadãos e cidadãs dispostos a contribuir voluntária e de forma 

colaborativa para superar o monopólio partidário da representação política institucional, 

intensificar e melhorar a qualidade da democracia no Brasil e atuar politicamente para 

prover todos os meios necessários à efetiva participação dos brasileiros e brasileiras nos 

processos decisórios que levem ao desenvolvimento justo e sustentável da Nação, em 

todas as suas dimensões". 

Atualmente o Rede conta com parlamentares que possuíam ampla história e 

ligação com legendas como o próprio PT. Sua orientação ideológica tende à defesa da 

regulação moderada do ambiente de negócios e ampliação da proteção do Estado ao 

cidadão. 

Possui 1 senador e 2 deputados em exercício. 


