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RESUMO 

A presente Tese tem como tema a insustentabilidade social da reforma trabalhista 
brasileira, instituída pela Lei n. 13.467/2017, com a transnacionalidade e a 
globalização como fatores de contenção de direitos sociais de trabalhadores, cujo 
objetivo institucional é a obtenção de título de Doutor pelo Curso de Doutorado em 
Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí ́– UNIVALI, inserindo-se na área de 
concentração “Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito”, 
vinculando-se à linha de pesquisa “Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade”. 
O seu objeto é a atividade legiferante estatal e a proteção de direitos fundamentais 
sociais de trabalhadores, influenciada pela realidade transnacional globalizada e com 
prejuízos ao capital humano, estabelecendo-se como objetivo geral demonstrar os 
efeitos no tecido social brasileiro trazidos pela alteração legislativa trabalhista, Lei n. 
13.467/17, desencadeada com argumento na liberalização do mercado, cuja 
consequência é a relativização dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, 
decorrentes da globalização e da transnacionalidade, e seus prejuízos à 
sustentabilidade social, visto que eleva os níveis das desigualdades sociais, 
compromete a organização social, promotora de equidade social, justiça social e 
sobrevivência em condições sustentáveis e dignas. E objetivos específicos: a) 
compreender a origem do Estado Constitucional e sua efetividade na 
contemporaneidade; b) analisar a origem dos direitos fundamentais sociais 
trabalhistas e seus fundamentos históricos e políticos; c) descrever a sustentabilidade 
como novo paradigma e princípio, bem como suas dimensões; d) descrever os efeitos 
da globalização na reforma de direitos sociais trabalhistas; e) demonstrar o que é a 
transnacionalidade e seus efeitos no Estado Constitucional Moderno; f) analisar a 
evolução do trabalho humano na história e sua evolução para um direito fundamental 
a um trabalho digno, em cenário de flexibilização de direitos sociais trabalhistas e 
comprometimento de desenvolvimento; g) verificar como a promoção de justiça 
social, por meio do equilíbrio nas relações sociais; h) analisar a Lei n. 13.467/2017 
(reforma trabalhista) e seus efeitos no tecido social brasileiro. Para tanto, o trabalho 
foi dividido em cinco capítulos, no primeiro cuidou-se da análise do Estado 
Constitucional e sua efetividade, e a forma como a transnacionalidade e a 
globalização permeiam nesse novo modelo estatal; o segundo é dedicado à 
compreensão da sustentabilidade como princípio, multidimensional e novo 
paradigma, bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 
da ONU, em especial o Objetivo 8, que trata o trabalho decente e o crescimento 
econômico, o terceiro, que aborda a teoria geral dos direitos fundamentais sociais, 
com sua abordagem conceitual e teórica, fundamentabilidade e possibilidade de 
restrição, bem como promotora de justiça social, o quarto, que aborda a Lei n. 
13.467/2017, chamada de reforma trabalhista brasileira, e o quinto, que engloba a 
influência da transnacionalidade na regulação dos direitos sociais e demonstra os 
prejuízos à sustentabilidade social ocasionados pela reforma. Percebeu-se os influxos 
da globalização e da transnacionalidade na atividade legiferante estatal por meio de 
reforma de direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, e consequentes prejuízos 
à sustentabilidade social, em razão da ofensa ao texto constitucional e a dignidade da 
pessoa humana, sob análise de pontos dentro do direito individual, processual e 
coletivo do trabalho. No que tange à metodologia, o método utilizado na fase de 
investigação foi o indutivo; na fase de tratamento dos dados, o cartesiano; e no 



 

 

relatório da pesquisa, expresso na presente tese, a base lógica indutiva. Nas diversas 
fases da pesquisa foram acionadas as técnicas do Referente, da Categoria, do 
Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.  

Palavras-chave: Lei n. 13.467/2017; Direitos Fundamentais Sociais; 
Transnacionalidade; Sustentabilidade social. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

The theme of this thesis is the social unsustainability of the Brazilian labor reform, 
established by Law no. 13.467/2017, with transnationality and globalization as factors 
of contention of workers' social rights. Its institutional objective is to obtain the 
Doctorate degree of the PhD Course in Legal Science at the University of Vale do Itajaí ́
- UNIVALI, within the area of concentration “Constitutionalism, Transnationality and 
the Production of Law”, which is linked to the line of research “State, Transnationality 
and Sustainability”. Its object is the state legislative activity and the protection of 
fundamental social rights of workers, influenced by the globalized transnational reality 
and with damages to human capital. Its general objective is to demonstrate the effects 
on the Brazilian social fabric brought about by the legislative change in labor law, 
through Law no. 13,467/17, triggered by the argument of market liberalization, a 
consequence of which is the relativization of the fundamental social rights of workers, 
as a result of globalization and transnationality, and the damage caused by the 
changes to social sustainability, as it increases the levels of social inequalities and  
compromises the social organization, a promoter of social equity, social justice and 
survival in sustainable and dignified conditions. Its specific objectives are: a) to 
understand the origin of the Constitutional State and its effectiveness in contemporary 
times; b) to analyze the origin of fundamental social labor rights and their historical and 
political foundations; c) to describe sustainability as a new paradigm and principle, as 
well as its dimensions; d) to describe the effects of globalization on the reform of labor 
social rights; e) to demonstrate what transnationality is and its effects on the Modern 
Constitutional State; f) to analyze the evolution of human work in history and its 
evolution towards a fundamental right to decent work, in a scenario of flexibilization of 
social labor rights and commitment to development; g) to verify the promotion of social 
justice, through a balance in social relations, and h) to analyze Law n. 13,467/2017 
(labor reform) and its effects on the Brazilian social fabric. This work was divided into 
five chapters; the first deals with the analysis of the Constitutional State and its 
effectiveness, and how transnationality and globalization have permeated this new 
state model; the second is dedicated to understanding sustainability as a 
multidimensional principle and a new paradigm, as well as the sustainable 
development goals of the UN 2030 Agenda, in particular Goal 8, which deals with 
decent work and economic growth. The third chapter addresses the general theory of 
fundamental social rights, with its conceptual and theoretical approach, fundamentals 
and possibility of restriction, as well as promoting social justice; the fourth addresses 
Law n. 13,467/2017, known as the Brazilian labor reform; and the fifth encompasses 
the influence of transnationality in the regulation of social rights, demonstrating the 
damage to social sustainability brought about by the reform. The influxes of 
globalization and transnationality were perceived in the state legislative activity through 
the reform of fundamental social rights of workers, and consequent damages to social 
sustainability, due to the offense to the constitutional text and the dignity of the human 
person, under analysis of points within individual, procedural and collective labor law. 
As regards the methodology, the inductive method was used in the investigation 
phase, the Cartesian in the data processing phase. For the research report, expressed 
in the form of this thesis, the inductive logic base was used. In the different phases of 
the research, the techniques of Referent, Category, Operational Concept and 
Bibliographic Research were employed.  



 

 

  
Keywords: Law no. 13,467/2017; Social Fundamental Rights; transnationality; Social 
sustainability.  
  



 

 

RESUMEN 

Esta Tesis tiene como tema la insostenibilidad social de la reforma laboral brasileña, 
establecida por la Ley n. 13.467/2017, con la transnacionalidad y la globalización 
como factores de contención de los derechos sociales de los trabajadores, cuyo 
objetivo institucional es la obtención del título de Doctor en el Curso de Doctorado en 
Ciencias Jurídicas de la Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI,  que tiene como 
área de concentración el “Constitucionalismo, Transnacionalidad y Producción de 
Derecho”, vinculada a la línea de investigación “Estado, Transnacionalidad y 
Sostenibilidad”. Tiene por objeto la actividad legislativa estatal y la tutela de los 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores, influenciadas por la realidad 
transnacional globalizada y con daños al capital humano, estableciéndose como 
objetivo general demostrar los efectos en el tejido social brasileño provocados por 
el  cambio legislativo, Ley no. 13.467/17, justificada bajo el argumento de la 
liberalización del mercado, cuya consecuencia es la relativización de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores, resultantes de la globalización y la 
transnacionalidad y el daño a la sustentabilidad social, en la medida que eleva los 
niveles de desigualdades sociales y compromete la organización social, que es 
responsable por promover la equidad social, la justicia social y la supervivencia en 
condiciones sostenibles y dignas. Los objetivos específicos propuestos para el 
desarrollo de la investigación fueron: a) comprender el origen del Estado 
Constitucional y su vigencia en la contemporaneidad; b) analizar el origen de los 
derechos sociales fundamentales del trabajo y sus fundamentos históricos y políticos; 
c) describir la sostenibilidad como nuevo paradigma y principio, así como sus 
dimensiones, d) describir los efectos de la globalización en la reforma de los derechos 
sociales laborales; e) demostrar qué es la transnacionalidad y sus efectos en el 
Estado Constitucional Moderno; f) analizar la evolución del trabajo humano en la 
historia y su evolución hacia un derecho fundamental al trabajo digno, en un 
escenario de flexibilización de los derechos sociales laborales y de compromiso con 
el desarrollo; g) verificar cómo la promoción de la justicia social, a través del equilibrio 
en las relaciones sociales h) analizar la Ley n. 13.467/2017 (reforma laboral) y sus 
efectos en el tejido social brasileño. Para ello, el trabajo se dividió en cinco capítulos, 
el primero abordó el análisis del Estado de Derecho y su eficacia y cómo la 
transnacionalidad y la globalización permean este nuevo modelo de Estado, el 
segundo está dedicado a la comprensión de la sustentabilidad como principio 
multidimensional y nuevo paradigma, así como los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU, en particular el Objetivo 8, que trata sobre el trabajo 
decente y el crecimiento económico, el tercero aborda la teoría general de los 
derechos sociales fundamentales, con su enfoque conceptual y teórico, fundamentos 
y posibilidad de restricción, además de promover la justicia social, el cuarto aborda la 
Ley n. 13.467/2017, denominada reforma laboral brasileña, y la quinta engloba la 
influencia de la transnacionalidad en la regulación de los derechos sociales y 
demuestra el daño a la sostenibilidad social provocado por la reforma. Los aflujos de 
la globalización y la transnacionalidad fueron percibidos en la actividad legislativa 
estatal a través de la reforma de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores, que generaron afectaciones a la sustentabilidad social, por la ofensa al 
texto constitucional y a la dignidad de la persona humana, bajo un análisis desde el 
punto de vista del derecho laboral individual, procesal y colectivo. En cuanto a la 



 

 

metodología, el método utilizado en la fase de investigación fue el inductivo; en la 
fase de procesamiento de datos, la cartesiana, y en el informe de investigación, 
expresado en esta tesis, la base lógica inductiva. En las diferentes fases de la 
investigación se utilizaron las técnicas de Referente, Categoría, Concepto 
Operacional e Investigación Bibliográfica.  

Palabras clave: Ley n. 13.467/2017; Derechos Sociales Fundamentales; 
transnacionalidad; Sostenibilidad social.  
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INTRODUÇÃO 

A presente Tese apresenta como tema a insustentabilidade social da 

reforma trabalhista brasileira, instituída pela Lei n. 13.467/2017, com a 

transnacionalidade e a globalização como fatores de contenção de direitos sociais de 

trabalhadores, cujo objetivo institucional16  é a obtenção do título de Doutor em 

Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica  da Univali, dentro da 

área de concentração “Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do 

Direito”, vinculando-se à linha de pesquisa “Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade”, por meio do Doutorado Interinstitucional – DINTER celebrado com 

a Faculdade Católica de Rondônia - FCR. 

Oportuno o registro da vinculação à área de concentração e linha de 

pesquisa, visto que a pesquisa foi delimitada no estudo da reforma de direitos sociais 

trabalhistas no Brasil em prejuízo da sustentabilidade social no contexto da reforma 

trabalhista, decorrente da globalização e da transnacionalidade.  

Para isso, por meio do estudo de categorias básicas (Desregulamentação, 

Dignidade, Direito, Direitos Fundamentais Sociais, Estado, Estado Constitucional, 

Flexibilização, Globalização, Instituições Transnacionais, Intervenção Estatal, 

Neoliberalismo, Reforma Trabalhista, Sustentabilidade Social e Transnacionalidade), 

bem como fundamentações teóricas de autores das áreas da Ciência Jurídica e 

Ciências Políticas, analisar-se-á a origem do Estado Constitucional e sua efetividade 

na contemporaneidade, desde o absolutismo ao neoliberalismo, com o objetivo de 

verificar a origem dos direitos fundamentais trabalhistas, com seus fundamentos 

históricos e políticos. 

A Constituição Federal de 1988 deu ênfase à tutela da dignidade dos 

trabalhadores, com proteção aos seus direitos sociais, seguindo a tendência de 

diversos textos constitucionais promulgados na segunda metade do século XX. Para 

sua concretude, no plano infraconstitucional, ganha destaque a regulamentação 

                                                
16 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 

do Direito. p. 161  
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legislativa dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores empreendidos na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT com seu catálogo de direitos trabalhistas. 

Contudo, com o argumento de superação da crise econômica 

experimentada pelo país e por influência do modelo político e econômico neoliberal, 

foi aprovada a Lei n. 13.467/2017, denominada reforma trabalhista, que alterou a 

CLT, no Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho, com modificações na 

proteção jurídica dada aos trabalhadores no texto constitucional. 

A presente pesquisa possui relevância acadêmica ao passo que objetiva 

analisar a imprescindibilidade da legislação pátria, que mostrar-se compatível com a 

implementação e progressividade de direitos sociais, à medida que não torna 

admissível a relativização de princípios e ordenação de fontes, fundada na estratégia 

de redução de custos, livre competição, compartilhamento de riscos e maior 

flexibilidade organizacional, com influência da globalização e transnacionalidade, 

implementada pela Lei 13.467/2017, denominada de reforma trabalhista.  

A pressão internacional pela livre regulação do mercado tem refletido na 

proteção de alguns direitos sociais, como é o caso das leis ambientais e das relações 

trabalhistas. Em especial, porque as decisões “locais” passaram a despertar 

interesse “global”; e estes interesses globais passaram a interferir diretamente no 

direcionamento das políticas públicas e na produção normativa nacional. 

Estabeleceu-se, no Século XXI, uma relação de simbiose entre os Estados-Nação, 

corporações transnacionais, o mercado e a sociedade civil. 

O trabalho humano, na sua historicidade, é fruto da utilidade do indivíduo, 

fundamental à dignidade humana e decorre da necessidade de subsistir. Contudo, 

deve ser compreendido dentro de um contexto de justiça social, base de bem-estar 

da sociedade. Ocorre que no sistema capitalista, permeado por um modelo 

econômico neoliberal, é necessária a aferição/implementação do direito fundamental 

ao trabalho digno, haja vista os elevados níveis de desigualdade social. É nesse 

contexto que as normas de regência se revelam fundamentais na promoção de 

fundamentos justificadores de justiça social. 

Em tempos de crise política, econômica e social, a flexibilização dos 

direitos sociais trabalhistas, desencadeado no ideal de liberalização do mercado de 
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trabalho, compromete a dignificação do trabalhador, e, por consequência, a justiça 

social. Necessária é a compreensão do direito social ao trabalho como vetor de justiça 

social e desenvolvimento de uma nação. O aprimoramento das relações de trabalho, 

com uma relação humanizada e condições dignas, leva à promoção da 

sustentabilidade social, por meio de um critério normativo de reconstrução da ordem 

econômica, possibilitando um sistema econômico justo, equilibrado e sustentável, 

bem como da organização social, promotor de equidade social e justiça social, e do 

respeito ao meio ambiente na busca da sobrevivência em condições sustentáveis e 

dignas. 

É neste contexto, pois, que se insere a discussão acerca da 

sustentabilidade social, entendida como o conjunto de ações que têm por propósito 

melhorar a qualidade de vida da sociedade, gerando emprego e oportunidades, 

reduzindo as desigualdades sociais e ampliando direitos. Contudo, aponta a reforma 

trabalhista para a deterioração e direção regressiva de direitos fundamentais. Por 

isto, em razão da necessidade de resguardo dos direitos sociais, freando a 

revisibilidade prejudicial destes em consonância com a percepção de 

sustentabilidade social presente nesta seara, torna-se evidente a relevância social e 

jurídica. 

Para tanto, a presente Tese de Doutorado é um trabalho científico cujo 

objeto17 é a atividade legiferante estatal e a proteção de direitos fundamentais sociais 

de trabalhadores, influenciada pela realidade transnacional globalizada e com 

prejuízos ao capital humano.  

Seu objetivo geral18 consiste em demonstrar os efeitos no tecido social 

brasileiro trazidos pela alteração legislativa trabalhista, Lei n. 13.467/17, 

desencadeada com argumento na liberalização do mercado e aumento da 

empregabilidade, cuja consequência é a contenção dos direitos fundamentais sociais 

dos trabalhadores, fruto dos fenômenos da globalização e da transnacionalidade no 

                                                
17 “[...] é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se deseja suprir e/ou 

aprofundar) determinador da realização da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. Florianópolis: OAB/SC 
Editora, 2003. p. 170  

18 [...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. p. 162.  
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mercado de trabalho, com prejuízos à sustentabilidade social, em razão da elevação 

dos níveis das desigualdades sociais, comprometimento da organização social, 

promotora de equidade social, justiça social e sobrevivência em condições 

sustentáveis e dignas ao capital humano. 

Os objetivos específicos19 assim foram elencados: a) compreender a 

origem do Estado Constitucional e sua efetividade na contemporaneidade; b) analisar 

a origem dos direitos fundamentais sociais trabalhistas e seus fundamentos históricos 

e políticos; c) descrever a sustentabilidade como novo paradigma e princípio, bem 

como suas dimensões; d) descrever os efeitos da globalização na reforma de direitos 

sociais trabalhistas; e) demonstrar o que é a transnacionalidade e seus efeitos no 

Estado Constitucional Moderno; f) analisar a evolução do trabalho humano na história 

e sua evolução para um direito fundamental a um trabalho digno, em cenário de 

flexibilização de direitos sociais trabalhistas e comprometimento de desenvolvimento; 

g) verificar como a promoção de justiça social, por meio do equilíbrio nas relações 

sociais; h) analisar a Lei n. 13.467/2017 (reforma trabalhista) e seus efeitos no tecido 

social brasileiro. 

O presente estudo apresenta sua base de pesquisa na formulação dos 

seguintes problemas:  

a) A reforma de direitos fundamentais sociais trabalhistas, em especial a 

evidenciada e levada a efeito pela alteração legislativa Lei n. 13.467/2017, incide em 

prejuízo ao tecido social brasileiro e compromete a sustentabilidade social?  

b) Os direitos sociais trabalhistas alterados e inovados pela Lei 

13.467/2017 advém de um ideário neoliberal, bem como por influência da 

globalização e da transnacionalidade? 

Para o desenvolver da pesquisa de tese, considerando os objetivos e 

problemas levantados, suscitam-se as seguintes hipóteses20:  

                                                
19 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 

do Direito. p. 162.  
20 Define PASOLD como a “[...] suposição [...] que o investigador tem quanto ao tema escolhido e ao 

equacionamento do problema apresentado”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. p. 138.  
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a) A disruptura do Estado Constitucional moderno leva a um novo modelo 

estatal, fruto do enfraquecimento do Estado-nação, diante da intensificação dos 

movimentos de comércio, economia e desenvolvimento tecnológico, por influência da 

globalização e da transnacionalidade, idealizada por um modelo econômico 

neoliberal. Isso modifica toda a dinâmica social, levando a relativização dos direitos 

sociais, o que viola a própria dignidade da pessoa humana, tornando-se volátil e 

efêmera a proteção aos direitos trabalhistas.  

b) A progressividade dos direitos fundamentais sociais garante a proteção 

do capital humano, por meio de melhoria na qualidade de vida dos indivíduos e 

redução das desigualdades, alicerçada na dignidade humana. A sustentabilidade, na 

sua dimensão social, leva à concretude do catálogo de direitos fundamentais sociais, 

em especial à figura do trabalho e sua ligação com justiça social e ao valor social do 

trabalho. 

c) A Lei 13.467/2017 prepondera o valor de mercado, dos valores 

individuais, sobre o desenvolvimento humano e social, não compatibilizando a 

equidade social, comprometendo a qualificação profissional e o emprego, premissas 

da liberdade, igualdade, justiça social e segurança social. Portanto, o texto legal 

analisado é dissociado do ideário constitucional humanístico e social, ao instituir 

graves mecanismos em direção contrária e regressiva ao conceito constitucional de 

direitos fundamentais da pessoa humana, afrontando direitos fundamentais sociais 

do campo justrabalhista. 

d) Os novos atores transnacionais, resultados da intensificação do 

fenômeno da globalização, atuam na flexibilização das normas trabalhistas, por meio 

de alterações legislativas.  

e) A possibilidade de flexibilização de direitos sociais percebida no âmbito 

da reforma trabalhista incide consequentemente prejuízo à sustentabilidade social, 

pois sob o contexto da sociedade capitalista, é orientada pelo mercado em detrimento 

da sociedade e, em especial, seus efeitos negativos no tecido social brasileiro. 

As discussões sobre a disruptura do modelo de Estado Constitucional 

Moderno, movida pela intensificação dos movimentos de comércio, economia e 

desenvolvimento tecnológico, por influência da globalização e da transnacionalidade, 
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levam ao reconhecimento do enfraquecimento do Estado-nação e à consequente 

modificação de toda a dinâmica social. 

Academicamente se debate o contexto de sociedade globalizada, o 

poderio econômico das corporações transnacionais, a realidade de revolução 

tecnológica e do capitalismo financeiro, idealizada por um modelo econômico 

neoliberal, as reformas estruturais antipúblicas, com vistas à liberalização do 

mercado e a desregulamentação do trabalho e do capital. 

A reforma trabalhista, instituída por meio da Lei 13.467/2017, alterou mais 

de duzentas previsões normativas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no 

direito individual, coletivo e processual do trabalho, com o fundamento de 

modernização, exemplo de reflexos da globalização e transnacionalidade. 

Relevante, portanto, é a análise da nova legislação trabalhista 

reformadora, Lei n. 13.467/2017, que passou a vigorar em 11 de novembro de 2017, 

dentro das inúmeras inovações/alterações no direito individual, coletivo e processual 

do trabalho e seus efeitos no tecido social brasileiro. Isso porque não há registro de 

trabalhos nestes níveis de ensino que tenham o foco a ser dado a esta Tese de 

doutorado. 

A abordagem teórica exigiu uma grande revisão bibliográfica e será por 

meio desta construção que se tornará possível melhor compreender os direitos 

fundamentais sociais dos trabalhadores num cenário de obsolescência do Estado 

constitucional.  

Aprofundar-se-á, da mesma forma, sobre as respostas que a ciência 

jurídica dá à globalização e transnacionalidade, de maneira geral, e da sua influência 

na atividade legiferante do Estado - em específico. Para tanto, serão analisadas as 

perspectivas das grandes corporações transnacionais e seu impacto nos direitos 

fundamentais sociais trabalhistas. 

 A verticalização da pesquisa se deu ao analisar de maneira detalhada a 

realidade da alteração legislativa, os impactos nas relações de trabalho, no acesso à 

justiça, nas entidades sindicais, nas negociações coletivas e individuais, por meio de 

verificação dos índices da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e 
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da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para fins de medição de desigualdade social e 

econômica, e também índices oficiais do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para 

fins de aferição do acesso à justiça trabalhista e pareceres/notas técnicas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). E, por consequência, analisar o 

comprometimento da sustentabilidade social sob as lentes de um sistema econômico 

justo, equilibrado e sustentável, bem como da organização social, promotor de 

equidade social e justiça social, e do respeito ao meio ambiente na busca da 

sobrevivência em condições sustentáveis e digna. 

Não se pode deixar de registrar a relevância acadêmica e social desta 

Tese. Da mesma forma, não se pode mensurar os produtos que se extrairão desta 

pesquisa para a Ciência Jurídica e para a proteção jurídica dos direitos fundamentais 

sociais, transnacionalidade e sustentabilidade social. A ciência jurídica não pode se 

furtar de estudar questões desta natureza, é preciso, pois, que essa lacuna 

(qualificação profissional e o emprego, premissas da liberdade, igualdade, justiça 

social e segurança social são vetores de um pleno desenvolvimento humano e social 

de uma sociedade) no mundo jurídico seja preenchida, sendo plenamente justificada 

a realização da pesquisa. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue.  

A estruturação e o resultado da Tese, conforme os objetivos gerais e 

específicos acima propostos, bem como o problema apresentado, deu-se, de forma 

sintetizada, como a seguir está exposto.  

A Tese foi dividida em cinco Capítulos. No primeiro Capítulo cuidou-se 

da análise do Estado Constitucional e sua efetividade e como a transnacionalidade e 

a globalização permeiam nesse novo modelo estatal. Isso porque na presente 

pesquisa, relação da atividade legiferante estatal e promoção de sustentabilidade 

social, é hipótese que as categorias transnacionalidade e globalização contribuem 

nesse agir e, consequentemente, na contenção de direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores. 
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O Capítulo 2 é dedicado à compreensão da sustentabilidade como 

princípio, multidimensional e novo paradigma, sempre no sentido de caminhar a 

pesquisa na efetivação de direitos sociais trabalhistas na dimensão social da 

sustentabilidade. Sustentará a sustentabilidade social como promotora de equidade 

e justiça social. Apontará, ainda, os objetivos de desenvolvimento sustentável da 

Agenda 2030 da ONU, em especial o Objetivo 8, que trata do trabalho decente e 

crescimento econômico.  

O Capítulo 3 aborda a teoria geral dos direitos fundamentais sociais, para 

isso, promoverá uma abordagem conceitual e teórica, fundamentabilidade e 

possibilidade de restrição dentro do Direito Constitucional brasileiro. Ainda, discorrerá 

como os direitos fundamentais sociais são garantidores de justiça social.  

O Capítulo 4 engloba a necessária abordagem da alteração legislativa 

específica a ser investigada, qual seja a Lei n. 13.467/2017, chamada de reforma 

trabalhista brasileira, já que o problema aludido na presente Tese é a reformabilidade 

e contenção de direitos sociais de trabalhadores, por influência da transnacionalidade 

e globalização e, por consequência, comprometimento da sustentabilidade social. 

Leva a uma compreensão da idealização da legislação pesquisada, quais suas 

principais alterações e inovações, levada a efeito em conjunto com as reflexões e 

compatibilidade principiológica do Direito do Trabalho; seu impacto no 

desenvolvimento humano e social e na equidade social, com observância à 

necessidade de progressividade dos direitos fundamentais; analisará, também, a 

correlação entre a sustentabilidade social e as reformas legislativas de direitos sociais 

dos trabalhadores; e por fim, o efeito da flexibilização e desregulamentação das 

previsões garantistas do Direito do Trabalho e seus efeitos na concretude dos direitos 

sociais. 

O Capítulo 5 dedica-se ao tema do Direito Social do Trabalho como vetor 

de justiça social e a influência da transnacionalidade. Inicialmente, aborda-se a 

relação da sustentabilidade, no seu viés multifacetado, com o fenômeno da 

transnacionalidade no Estado contemporâneo. Na segunda parte, aprofunda-se 

sobre a forma como o cenário econômico neoliberal compromete o desenvolvimento 

e a regulação dos direitos sociais dos trabalhadores, produzindo graves mecanismos 

em sentido contrário e regressivo aos comandos principiológicos, humanísticos e 
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sociais constitucionais. Por fim, demonstra-se os prejuízos à sustentabilidade social 

provocados pela reforma trabalhista no tecido social brasileiro, por meio de 

argumentos, fundamentos e dados sobre temas do direito material e processual, fruto 

da alteração legislativa.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação, e das fundamentadas contribuições que traz à comunidade científica e 

jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre insustentabilidade social de reformas de direitos fundamentais 

sociais de trabalhadores, com influxos da transnacionalidade e da globalização. 

Quanto a Metodologia21, serão considerados os parâmetros22 adotados 

pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

PPCJ/UNIVALI.  

O Método23 utilizado na fase de Investigação24 foi o Indutivo25; na Fase de 

Tratamento dos Dados26 será o Procedimento Cartesiano; e, conforme o resultado 

das análises, no Relatório da Pesquisa27, expresso na presente Tese, foi composto 

na base lógica indutiva. 

                                                
21 “[...] postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente cumpridos 

no trabalho investigatório e que [...] requer compatibilidade quer com o Objeto quanto com o 
Objetivo”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed.rev. 
atual.amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 69.  

22 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. 

23 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 89-115. 
24 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 89-115. 
25 Compreendido como a maneira ou forma de “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e 

colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 86. 

26 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 89-115. 
27 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 89-115. 
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 Nas diversas fases da Pesquisa28, poderão ser acionadas as Técnicas do 

Referente29, da Categoria30, do Conceito Operacional31 e da Pesquisa Bibliográfica32. 

                                                
28 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 89-93. 
29 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 61-70. 

30 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 31-42. 

31 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para 
os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: teoria e prática. p. 43-60. 

32 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 31-70. 
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CAPÍTULO 1 

O ESTADO CONSTITUCIONAL, SUA EFETIVIDADE E A 
INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO E DA TRANSNACIONALIDADE 

NO NOVO MODELO ESTATAL 

 

Na relação entre a atividade legiferante do Estado e a promoção de 

sustentabilidade social, necessário é observar como este controla e administra o 

Poder, visto que tal questão sempre foi um desafio. Do mesmo modo, a influência 

das categorias transnacionalidade e da globalização é fundamental para a presente 

investigação, uma vez que é ainda hipótese que elas contribuem para a atividade 

legiferante do Estado e a contenção de direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores. Sendo assim, o primeiro capítulo desta Tese se destina a análise do 

Estado Constitucional e sua efetividade e como a transnacionalidade e a globalização 

agem nesse novo modelo estatal. 

Restou subdividido nos seguintes tópicos: 1.1 Do absolutismo ao 

neoliberalismo: da submissão do poder ao Direito e os fundamentos políticos e 

jurídicos para intervenção estatal; 1.2 O Estado Constitucional Moderno: concepção 

e disruptura; 1.3 A globalização e a transnacionalidade como elementos 

influenciadores de um novo modelo de Estado. Para tanto, fez-se necessário o aporte 

teórico de Paulo Márcio Cruz, Cesar Luiz Pasold, Zenildo Bodnar, Gabriel Real 

Ferrer, Lênio Luiz Streck, Jorge Reis Novais, Maurizio Oliviero, Heloise Siqueira 

Garcia e Daniel Sarmento, Philip Jessup, Ulrich Beck, Zygmund Bauman, Carla Piffer, 

Joana Stelzer, Liszt Vieira, entre outros autores. 
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1.1 DO ABSOLUTISMO AO NEOLIBERALISMO: DA SUBMISSÃO DO PODER AO 
DIREITO E OS FUNDAMENTOS POLÍTICOS E JURÍDICOS PARA INTERVENÇÃO 
ESTATAL 

Várias são as teorias que visam abordar a origem do Estado, contudo, a 

contratualista33 é predominante, onde seu fundamento leva à compreensão de que 

“o Estado é um fenômeno original e histórico de dominação”. O momento histórico e 

o modo de produção moldam o tipo de Estado. As condições econômico-sociais 

levam a forma de dominação para atender as classes dominantes34 e são uma “ordem 

jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado 

território”35. 

As formas de concepção de Estado variam conforme tipos históricos, a 

saber: Estados Orientais, o Estado Helênico, o Estado Romano, o Estado da Idade 

Média, o Estado Moderno e o Estado Contemporâneo36. Considerado a primeira 

forma de Estado Moderno37, consubstanciada na ideia de soberania, território e 

concentração de poder pelos monarcas, surge o Estado Absolutista38.  

Fruto de uma estrutura dinâmica do Estado e de alterações no decorrer da 

História, como o repúdio à concepção medieval antiga, onde a soberania dos 

senhores feudais, detentores do poder e propriedade, bem como em razão das 

atrocidades cometidas pela Igreja, o Absolutismo assume o poder e não o 

compartilha, pois pertencia à pessoa do rei. O Estado soberano não se sujeitava a 

competidores em nome da estabilidade, ou seja, era uma “forma de governo em que 

                                                
33 Para Lenio Luiz Streck e Jose Luis Bolzan Morais o modelo contratualista do Estado passa por uma 

visão instrumental e aponta para uma criação artificial dos homens, no sentido de atingir a vontade 
racional dos indivíduos, buscando os fins que marcam as condicionantes de sua criação. (STRECK, 
Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.29) 

34 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.28. 

35 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30.ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011. p. 104.  

36 PASOLD, Cesar Luiz. Função social do estado contemporâneo. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC 
Editora co-edição Diploma Legal, 2003, p. 29-34 

37 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.42. 

38 Para Jorge Reis Novais o Estado Absoluto é a primeira manifestação do Estado moderno atingido 
pelas Revoluções Burguesas (Norte-americana e Francesa) (NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios 
constitucionais estruturantes da república portuguesa, Coimbra: Coimbra, 2004, 344 p. p. 17-
20). 
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o detentor do poder exerce este último sem dependência ou controle de outros 

poderes, superiores ou inferiores”39. 

Não se pode olvidar sua característica de utilizar um sistema tributário 

injusto ao cobrar impostos da classe pobre e isentar a classe feudal, bem como por 

meio do Mercantilismo40, cujo nacionalismo econômico levava a riqueza como 

principal fim do Estado, estimulando mecanismos para maior aquisição de 

mercadorias41, com objetivo de fortalecer as Monarquias Absolutistas.  

O Estado Absoluto “cuya ideología quedaba perfectamente resumida em 

la famosa frase de Luis XIV <<L`Estat c`est moi>>, fue substituído por el Estado de 

Derecho”42 por uma necessidade de delimitação e regulamentação de suas funções, 

em especial do funcionamento do Poder e a adoção de formas representativas, 

sempre direcionado à proteção dos direitos dos cidadãos. 

Fruto do descontentamento da classe burguesa, o Estado Moderno evolui 

para o chamado Estado Liberal, cuja postura política era a condução mínima sobre 

as atividades econômicas, o livre desenvolvimento do mercado, a liberdade 

contratual e a atuação legiferante mínima sobre direitos individuais, cuja crença era 

o individualismo como forma de crescimento econômico43.  

Paulo Márcio Cruz44 descreve o Liberalismo como uma corrente de 

pensamento que obteve sua consolidação a partir das revoluções burguesas do 

século XVIII, e tem por característica defender as maiores cotas possíveis de 

                                                
39 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.45. 
40 Para Max Weber, no Mercantilismo “o Estado é tratado como se constasse única e exclusivamente 

de empresas capitalistas, a política econômica externa baseia-se no princípio destinado a ganhar a 
maior vantagem possível do adversário. O objetivo consiste em reforçar o poder do Estado”. 
WEBER, Max. Economia y Sociedad. José Medina Echovarria e outros. 4 ed., México: Fondo da 
Cultura e Economia, 1969, p. 1053. 

41 OLIVEIRA, Rúbia Nazari. Do estado moderno ao estado constitucional – algumas considerações. 
Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 1, n. 1, 3 quadrimestre de 2006. p. 549. 

42 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p. 213. 

43 SILVA, Moacyr Motta da. Do Estado: Fundamentos teóricos. In: A tutela jurisdicional dos direitos 
da criança e do adolescente, São Paulo: LTr, 1998, p. 22 

44 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 
Juruá, 2003. p. 88. 
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liberdade individual frente ao Estado, que, por sua vez, deve procurar ser neutro. 

Para Lênio Luiz Streck e Jose Luis Bolzan Morais45 o Liberalismo funciona:  

como uma doutrina que foi-se forjando nas marchas e 
contramarchas contra o absolutismo onde se situa o crescimento 
do individualismo que formula desde os embates pela liberdade 
de consciência (religiosa). Todavia, isso avança na doutrina dos 
direitos e do constitucionalismo, este como garantia(s) contra o 
poder arbitrário, da mesma forma que contra o exercício 
arbitrário do poder legal.  

A filosofia de progresso econômico, social e técnico consolida o 

Liberalismo, com fundamento na liberação total das potencialidades dos indivíduos, 

uma visão positiva e otimista do homem, como um ser autônomo e dotado de razão46. 

Com fundamento doutrinário, político e ideológico, seus três principais postulados se 

fundam no naturalismo hedonista – estabelece a felicidade em possuir, acumular e 

desfrutar de bens materiais, baseado no instinto natural de apropriação; no 

racionalismo cartesiano – o afastamento/eliminação do obscurantismo com objetivo 

de alcançar uma atuação útil e eficaz aos fins propostos; e no individualismo – 

premissa fundamental à liberdade, o indivíduo como princípio e fim na atividade 

estatal47. 

Para Antonio E. Pérez Luño48, esse novo Estado não era uma categoria 

puramente formal e indiferente aos objetivos e ao conteúdo da legalidade, a que a 

atividade política estatal deveria ser submetida em bloco. Era intenso o suficiente 

para colocar no cerne de sua função legitimadora e de sua própria justificativa o que 

havia sido a razão de seu nascimento: a luta contra o absolutismo, bem como o 

resgate de indivíduos submetidos à arbitrariedade dos governantes. 

Em contraposição ao Estado Absoluto, no Estado Liberal os poderes e 

funções são limitados, fundado na teoria de separação de poderes. Em 1689 foi 

publicada a obra “Dois Tratados sobre o Governo”, de John Locke, que estabeleceu 

                                                
45 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.55. 
46 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 91 
47 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 92/93 
48 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 

Editorial Tecnos, 1995. p. 220. 
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as bases teóricas da divisão de poderes – legislativo e executivo –  como o meio mais 

idôneo para salvaguardar as liberdades individuais e a propriedade privada, as quais, 

posteriormente, foram compartilhadas por Montesquieu49, que lançou a teoria da 

separação dos poderes – legislativo, executivo e judiciário – harmônicos, mas 

independentes entre si50.  

Assim, o Liberalismo político, fundado por John Locke no século XVII, iria 

convergir no sentido de liberalismo econômico no século seguinte, o qual foi instituído 

por Adam Smith no século XVIII, “compondo-se, assim, a díade democracia liberal 

destinada a assinalar o real triunfo da burguesia no século passado”51. O fundamento 

desta doutrina estatal perpassava pela limitação do Estado e o respeito aos seus 

poderes e funções, inteiramente na ideia de limites/liberdades do ator principal, o 

indivíduo.52 

A liberdade e igualdade era o binômio base de defesa da liberdade 

humana, embora o principal fundamento do liberalismo seja a intervenção mínima do 

Estado, para pôr em prática a economia laissez-faire pela administração, 

paradoxalmente, havia necessidade de interferência governamental com estruturas 

de novos poderes, órgãos e instrumentos: 

Todos esses baluartes da interferência governamental, no 
entanto, foram criados com a finalidade de organizar uma 
simples liberdade – a da terra, do trabalho e da administração 
municipal. Assim como, contrariando as expectativas, a 
invenção da maquinaria que economizaria trabalho não 
diminuíra, mas, na verdade, aumentara a utilização do trabalho 
humano, a introdução dos mercados livres, longe de abolir a 
necessidade de controle, regulamentação e intervenção, 
incrementou enormemente o seu alcance. Os administradores 
tinham que estar sempre alertas para garantir o funcionamento 
do sistema. Assim, mesmo que aqueles que desejavam 
ardentemente libertar o estado de todos os deveres 
desnecessários, e cuja filosofia global exigiria a restrição das 
atividades do estado, não tinham outra alternativa senão confiar 

                                                
49 Autor francês da obra “De l`esprit des lois” (Do espírito das leis), cuja primeira publicação foi em 

1748. 
50 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 95. 
51 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p.105 
52 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.58. 
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a esse mesmo estado os novos poderes, órgãos e instrumentos 
exigidos para o estabelecimento do laissez-faire53.  

Não se pode olvidar a influência da Grã-Bretanha na evolução do 

Liberalismo, embora seja a Revolução Francesa a importante repercussão nas 

transições das antigas sociedades europeias para as sociedades burguesas, onde o 

Direito, por meio dos códigos burgueses, a exemplo do Código Civil napoleônico, 

extirpou os privilégios parasitas da nobreza e alto-clero54.  

Isso sucedeu pois, na Inglaterra, o Liberalismo apresentou o mais alto nível 

de evolução, tanto no aspecto teórico quanto no cultural, por meio de produção de 

normas jurídicas e instituições políticas, com a inclusão da burguesia nesse processo 

político de organização social, principalmente na submissão gradual da monarquia 

(rompimento de Henrique VIII com a Igreja católica) e o estabelecimento de um 

mercado mundial de venda de produtos manufaturados e extração de matéria-prima 

a baixo custo55. 

Ainda em relação ao liberalismo inglês,  há  referência para dois  

importantes autores: Thomas Hobbes e John Locke, os quais, embora 

compartilhassem da mesma premissa – a necessidade de proteção dos indivíduos por 

meio de uma organização política e consensual, com a figura de um soberano – 

divergiam em outros aspectos: Hobbes cultivava uma visão pessimista, pois defendia 

a soberania absoluta e o Estado Leviatã, enquanto Locke era otimista, considerando 

que cada indivíduo deve ser proprietário de sua própria personalidade e de suas 

capacidades, não devendo satisfação à sociedade por possuí-las.56  

Suas diferenças de pensamento marcantes levam Hobbes à visão do 

contrato social como um pacto em favor de terceiro pelos indivíduos, objetivando a 

proteção de suas vidas, por meio de transferência a outrem todos seus poderes, 

submetendo todas suas vontades ao seu representante, na busca pela paz e 

                                                
53 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-

Elsevier, 2000. p. 172 
54 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 95/96 
55 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 93 
56 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 97-100. 
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segurança comuns. Já Locke argumenta a existência de um pacto de consentimento 

para estabelecer a preservação e consolidação das previsões já existentes nos 

direitos naturais57. 

Portanto, as contradições entre o modelo do laissez-faire e o mercado 

autorregulável, vez que as liberdades previstas no primeiro conflitavam com o 

segundo, e que tal conflito, invariavelmente, concedia-se procedência ao mercado 

autorregulável. Então, havia uma incompatibilidade entre o mercado autorregulável e 

as exigências do laissez-faire, dado que “o liberal econômico se voltava contra o 

laissez-faire e preferia como qualquer antiliberal - os métodos assim chamados 

coletivistas de regulamentação e restrição”58.  

É fato que o liberalismo formulava a ideia de antiestado, vez que a atividade 

estatal circunscrevia a tarefas de manutenção da ordem e segurança, além de garantir 

proteção às liberdades civis e liberdade econômica dos indivíduos no mercado 

capitalista. Portanto, seu papel é negativo. Toda intervenção que ultrapasse dessas 

tarefas leva ao enfraquecimento da independência e iniciativa individual59. 

Com efeito, o contramovimento60 surgiu em razão dos interesses sociais 

vitais que estavam sendo “afetados pela expansão do mecanismo de mercado”, ou 

seja, a “mudança para um protecionismo social e nacional” teve como causa 

justificadora as “fraquezas e perigos inerentes a um sistema de mercado 

antiregulável”.  

Isso porque, é inegável a dependência histórica do Estado de Direito com 

a proteção dos direitos humanos, por meio de uma formulação positiva no 

                                                
57 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.31-33. 
58 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-

Elsevier, 2000. p. 180-181 
59 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.61 
60 Para Karl Polanyi o contramovimento era “o princípio da proteção social, cuja finalidade era preservar 

o homem e a natureza, além da organização produtiva, e que dependia do apoio daqueles mais 
imediatamente afetados pela ação deletéria do mercado – básica, mas não exclusivamente, as 
classes trabalhadoras e fundiárias – e que utilizava uma legislação protetora, associações restritivas 
e outros instrumentos de intervenção como seus métodos.” (POLANYI, Karl. A grande 
transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2000. p. 164) 



41 

 

ordenamento jurídico do Estado. Para Antonio E. Perez Luño61: “Si bien los derechos 

fundamentales encarnan, a su vez, los principios inspiradores de toda la política 

estatal.” Cumprem sua missão de fundamento e limite de todas as normas que 

organizam o funcionamento dos poderes públicos. 

Inspirado nesse movimento coletivista com interesses sociais vitais é que, 

a partir do primeiro quarto do século XX, surge um novo modelo de Estado, com 

várias denominações: Estado Contemporâneo, Estado Intervencionista, Estado 

Tecnocrático, Estado-Providência ou Welfare-State, Estado Social62.  

Cesar Luiz Pasold63 descreve o Estado Contemporâneo como um 

compromisso formal no sentido de atender os anseios da sociedade. O Estado 

Social64 tem a função institucional de proteção de direitos e o homem passa a ser 

observado numa concepção social. Haja vista no liberalismo se tornava claro que: “El 

individualismo, así como el apoliticismo y neutralidad del Estado liberal de Derecho, 

no podía satisfacer la exigencia de libertad e igualdad reales de los sectores social y 

económicamente más deprimidos”65. 

A transmudação de Estado Liberal para Estado Social decorreu, também, 

da constatação de que o mercado sem a intervenção estatal não é socialmente 

benéfico, pois o formalismo da igualdade liberal-burguesa levava à desigualdade 

econômica66. Motivou sua decaída e a busca de mecanismos de intervenção estatal 

                                                
61 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 

Editorial Tecnos, 1995. p. 213. 
62 SILVA, Moacyr Motta da. Do Estado: Fundamentos teóricos. In: A tutela jurisdicional dos direitos 

da criança e do adolescente, São Paulo: LTr, 1998, p. 27 
63 PASOLD, Cesar Luiz. Função social do estado contemporâneo. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC 

Editora co-edição Diploma Legal, 2003, p. 37/38. 
64 O conceito de Estado Social para Jorge Reis Novais é amplo, pois identifica um novo tipo de relação 

entre Estado e sociedade, diferente do modelo de Estado Liberal. Para o Autor, o Estado-
Providência, Estado de bem-estar, Welfare State, Estado de partidos, Estado de associações são 
parcelas do Estado Social (NOVAIS. Jorge Reis. Contributo para um estado de direito. Coimbra: 
Almedina, 2006, 231 p. p. 187.)  

Para Catarina Santos Botelho: “o Estado Social é um conceito de índole normativa, que 
constitucionaliza as obrigações do Estado em causa em matéria de política social e econômica, 
criando, assim, um “integrated welfare State”” (BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais num 
contexto de austeridade: um elogio fúnebre ao princípio do retrocesso social?. Revista da Ordem 
dos Advogados, Vol. I/II, pp. 259-294. 2015, p. 264) 

65 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p. 223. 

66 Para Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento no Estado Liberal: “é fato incontestável que 
as liberdades e garantias não eram efetivas para os membros mais pobres da sociedade. Pelo 
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aptos a conduzir o bem social, intervindo o Estado na economia e no desenvolvimento 

econômico, e “a indispensabilidade da intervenção do Estado passou a substituir o 

velho paradigma da teoria do Estado Mínimo do liberalismo clássico, segundo a qual, 

toda intervenção estatal seria, por princípio, inadequada”67. 

É o que se percebe a partir de meados do século XIX com a mudança de 

rumos e conceitos do Estado Liberal, ao assumir tarefas positivas e prestações 

públicas, no sentido de garantir ao cidadão direitos inerentes à cidadania, visto como 

um “ator privilegiado do jogo econômico”68. 

Essa transição levanta uma série importante de questões teóricas e 

práticas. Uma das mutações operativas mais claras era a atribuição aos poderes 

públicos a realização da "busca existencial". A Administração Pública seria 

responsável pela tarefa de proporcionar aos cidadãos em geral os benefícios 

necessários e serviços públicos regulares na garantia ao pleno desenvolvimento, não 

só através das liberdades tradicionais, mas também a partir da consagração 

constitucional dos direitos fundamentais de caráter econômico, social e cultural69. 

Manuel García-Pelayo70 destaca as características do Estado Social: 

i) por la superación de las posibles contradicciones entre la 
titularidad formal de unos derechos públicos subjetivos y su 
ejercicio efectivo; ii) por la prosecución de la procura existencial, 
es decir, por la acción estatal destinada a crear las condiciones 
para la satisfacción de aquellas necesidades vitales que, en las 
complejas condiciones de la sociedad de nuestro tiempo, no 

                                                
contrário, a condição da grande maioria da população era de opressão e miséria. As condições de 
trabalho dos operários durante a Revolução Industrial, por exemplo, eram desumanas. Não havia 
educação ou saúde pública, nem tampouco descanso remunerado. Não era incomum que as 
mulheres parissem no local de trabalho e crianças se dedicassem a atividades insalubres e 
perigosas. Esse contexto deu margem à crítica ao formalismo da igualdade liberal-burguesa, 
plantando as sementes para a emergência de um novo constitucionalismo, mais comprometido com 
a dignidade humana e igualdade material (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. 
Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2 ed., 3 reimpr. Belo Horizonte: 
Fórum, 2017, p. 81)  

67 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 
Juruá, 2003. p. 185/186. 

68 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.63. 

69 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p. 224. 

70 GARCÍA-PELAYO. Manuel, “El Estado Social y democrático de Derecho en la Constitución 
Española”. In GARCÍA-PELAYO. Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 
Madrid: Alianza Editorial, 1085, págs. 92 a 104.  
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pueden ser satisfechas ni por los individuos ni por los grupos; iii) 
por la concepción del status de ciudadanía no sólo como una 
común participación en valores y en derechos políticos, sino 
también en los bienes económicos y culturales, y, 
consecuentemente, iv) por ser un Estado de prestaciones, de 
modo que a los preceptos constitucionales que limitan su 
actividad añade otros que le fijan objetivos para su acción 
legislativa y administrativa, con lo cual la Grundkompetenz, 
cuyos límites han sido establecidos por los primeros, recibe unos 
objetivos definidos por los segundos y, finalmente, v) por una 
política orientada hacia la configuración de la sociedad por el 
Estado dentro de los patrones constitucionales.  

Não se pode olvidar as críticas ao Estado de Bem-Estar Social, 

conforme destacado por Paulo Márcio Cruz71:  

a) o Desestímulo à Economia de Mercado provocado pelo 
Estado de Bem-Estar. Segundo este argumento, o Estado de 
Bem-Estar retira do mercado os incentivos para investir e 
empreender; b) o Alto Custo do Estado de Bem-Estar, provocada 
pelo rápido crescimento das burocracias e castas de 
funcionários públicos, concorre em recursos humanos e 
econômicos com a iniciativa privada e consome recursos que 
poderiam ser aplicados na produção industrial não-estatal; c) a 
Incapacidade de Solução do Estado de Bem-Estar. Um exemplo 
dos argumentos – que se têm como inconsistentes – que os 
neoliberais utilizam em relação a esta incapacidade do Estado 
de Bem-Estar seria relativo à pobreza, já que, apesar dos 
recursos destinados ao seu combate, não conseguiu erradicá-la; 
d) a Obstrução da Liberdade. Além do risco à Democracia, esta 
crítica está relacionada também com a impossibilidade da 
escolha, pelos cidadãos, dos serviços que serão colocados ao 
seu dispor, elevando progressivamente os impostos e 
caracterizando atos confiscatórios que atentam contra a 
liberdade; e) a Oposição à Iniciativa Privada, que é produzida 
como consequência do superdimensionamento do tamanho do 
Estado. A redução de seu tamanho – para chegar a um Estado 
Novo Mínimo, como ensina Andrade –, a privatização dos 
serviços, a contenção do poder dos sindicatos de trabalhadores 
e a redução da burocracia são as principais propostas que o 
Neoliberalismo aponta como alternativas às políticas típicas do 
Estado de Bem-Estar. 

                                                
71 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado contemporâneo. 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 198/199 
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Para Pedro Hespanha72, o modelo social europeu está sob ameaça: “Os 

regimes de bem-estar e as formas de Estado-Providência que têm servido de suporte 

ao exercício dos direitos de cidadania são alvo crescente de críticas e começam a 

sofrer reformas cada vez mais profundas”. Destaca Portugal e outros países da 

periferia europeia com dificuldades na construção de um sistema eficiente e equitativo 

visando proteção social.  “Magras políticas sociais” em Portugal, Grécia e Espanha, 

fruto de um moderno Estado-Providência, provem de efeitos combinados de 

austeridade e subsidiariedade que os Estados impuseram a si próprios. 

Os fundamentos políticos da intervenção estatal decorrem do resultado de 

uma doutrina reativa ao liberalismo ortodoxo e, com isso, promove a participação 

efetiva e direta do Estado na efetivação de políticas econômicas e sociais, com intuito 

de garantir iguais oportunidades aos cidadãos73, voltando-se a um “programa de 

realizações”74. Promove, portanto, a transição de valores e funções atribuídos ao 

Estado de uma noção formal e garantista passou a uma noção material e 

conformadora75. 

É certo que o “Estado negativo – com um intervencionismo zero – nunca 

foi experimentado, pois, desde sua criação, a atividade estatal sempre se deu, em 

maior ou menor estaca, voltada para fins distintos”76. Havia intervencionismo estatal, 

caso contrário, teríamos a supressão do Estado, contrário às características trazidas 

pelo Contrato Social. 

Sobre a intervenção estatal, Vital Moreira77 propõe a efetivação dos valores 

de justiça, igualdade e paz social, de modo que “ao estado é imposta uma actividade 

de egualização de possibilidades de acesso ao bem-estar social, quer através de uma 

                                                
72 HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 

desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 163 

73 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 
Juruá, 2003. p. 203 

74 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed., Coimbra: Coimbra, 2003, p. 31. 
75 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed., Coimbra: Coimbra, 2003, p. 32. 
76 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.68. 
77 MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 118. 
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política de distribuição de rendimentos”. Assim, “Estado social de Derecho entrañe la 

integración de los principios de libertad y de solidaridad, antes contrapuesto”78. 

A participação estatal na concretude de políticas econômicas e sociais 

deriva do alargamento da proteção das liberdades e direitos fundamentais a quem 

antes não os podia gozar. Nesse sentido, a intervenção estatal não enfraquece as 

garantias da liberdade individual, inerente ao conceito clássico do Estado de Direito, 

onde promove a formações sociais em que o cidadão desenvolve a sua 

personalidade. Conforme defende Manuel Garcia-Pelayo79, os postulados do Estado 

de Direito são inerentes aos conjuntos de preceitos que garantem seus direitos 

fundamentais e liberdades públicas: 

Así el postulado del Estado de Derecho se despliega en ciertos 
preceptos o conjuntos de preceptos que establecen la sujeción 
de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico y que garantizan los principios 
configuradores del Estado de Derecho (principio de legalidad, 
jerarquía normativa, etc.). Se establece y garantiza un sistema 
de derechos fundamentales y libertades públicas que 
constituyen, simultáneamente a unos derechos públicos 
subjetivos, la línea que delimita la Grundkompetenz del Estado 
frente a la libre esfera de acción de la sociedad, de los grupos y 
de los individuos, es decir, la línea que delimita el ámbito del 
poder del Estado y, con ello, determina los confines dentro de los 
cuales puede actuar la organización y atribución de 
competencias específicas en el seno del Estado, bien entendido 
que tanto la enumeración de los derechos fundamentales como 
la delimitación de la competencia básica del Estado son 
componentes necesarios del Estado de Derecho.  

Esse novo Estado volta-se aos direitos sociais, com foco nos interesses 

das garantias dos governados. Seus elementos de composição, formais e materiais, 

são território, população e poder político, este entendido como institucionalizado e 

soberano. O território não pode ser visto como essencial à formação do Estado, pois 

é possível conceber povos sem território, mas com identidade, compreendendo em 

                                                
78 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5 ed. Madrid: 

Editorial Tecnos, 1995. p. 229. 
79 GARCÍA-PELAYO. Manuel, “El Estado Social y democrático de Derecho en la Constitución 

Española”. In GARCÍA-PELAYO. Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 
Madrid: Alianza Editorial, 1085, págs. 92 a 104.  
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sua composição o mar territorial e o espaço aéreo; ou seja, território é o espaço onde 

o Estado exerce seu poder80.  

Diante dessas mudanças bruscas, o neoliberalismo81 apresenta-se como 

nova linha teórica que defende o afastamento da influência estatal na autonomia 

privada, com diminuição do Estado, flexibilização dos direitos sociais e do “trabalho 

como forma de atração de investimentos estrangeiros, ações denominadas como 

‘ajustes’”.  

O marco temporal do surgimento do neoliberalismo foi o final da Segunda 

Guerra Mundial, no contexto de grandes transformações e anseios sociais. Fredrich 

August Von Hayek publicou, em 1944, a obra “O Caminho da Servidão” e também 

Ludwig Von Mises e Milton Friedman formularam a base teórica neoliberal82. Para 

Walkiria Martinez Heinrich Ferrer e Marisa Rossignoli83:   

A partir da década de 1970 um movimento ideológico conquistou 
espaço em nível mundial, o neoliberalismo. Este modelo de 
orientação política e econômica, que constitui a expressão 
política da globalização, se caracteriza por uma oposição ao 
Estado intervencionista e de Bem Estar Social. 

Seus fundamentos demonstravam uma necessidade de reação a 

intervenção e ao assistencialismo estatal na economia. Suas tarefas seriam atuações 

na edição de normas jurídicas, garantia da segurança individual e possibilitar um 

sistema de previdência social. Fredrich August Hayek84 descreve: 

Em princípio, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer 
maior segurança auxiliando na organização do sistema de 

                                                
80 DANTAS, Ivo. Teoria do Estado contemporâneo. 3ª ed. Curitiba: Juruá, 2016. p.34. 
81 Para Paulo Márcio Cruz: “O pensamento neoliberal é econômico, mas também propõe um sistema 

político que, de modo paradoxal, nega o político, sustentando que as condicionantes econômicas 
internacionais determinam o caminho a seguir, independente da orientação política governante, com 
a retirada progressiva do Estado das funções de Bem-Estar, excessivamente expandido e 
ineficiente, levando-o para uma posição de não-intervenção relativa, já que o Neoliberalismo, 
diferente do Liberalismo, admite fazer algumas concessões às propostas de providência.” CRUZ, 
Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, Juruá, 
2003. p. 228/229. 

82 BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 1998, p. 85. 
83 FERRER. Walkiria Martinez Heinrich; ROSSIGNOLI. Marisa. Constituição Federal e direitos sociais: 

uma análise econômica e social do atual estado brasileiro. Revista Argumentum – RA. eISSN 
2359-6889, Marília/SP, V. 19, N. 1, pp. 27-50, Jan.-Abr. 2018. p. 37 

84 HAYEK, Fredrich August. O Caminho da servidão. Tradução de Anna Maria Capovilla, Jose Italo 
Stelle, Liane de Morais Ribeiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990, p. 124. 
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previdência social e a preservação da liberdade individual. À 
mesma categoria pertence também o aumento da segurança 
proporcionado pelo Estado na forma de assistência [...]. Sempre 
que a ação pública é capaz de mitigar desastres dos quais o 
indivíduo não pode se defender e cujas consequências não pode 
precaver-se, tal ação deve, indubitavelmente, ser empreendida. 

Tem como fundamento a manutenção de um Estado mínimo e promove 

uma liberação progressiva e generalizada das atividades econômicas, bem como o 

reconhecimento da primazia das liberdades relativas, sendo um pré-requisito da 

organização e funcionamento de sociabilidade85. Isso porque o mercado teria um 

papel perante a sociedade: garantir a liberdade econômica e também a política, além 

de cumprir com a função de alocação eficiente de recursos econômicos. 

Essa estruturação na política econômica, na verdade, possui a mesma 

base teórica do liberalismo clássico formulado por Adam Smith, David Ricardo e John 

Stuart Mill, com destaque para as expressões “mão invisível”86 e “sociedade aberta”87.  

Porém, muitas críticas surgem em desfavor da doutrina neoliberal. A 

primeira é que ela seria uma mera repetição da teoria liberal clássica, cujo insucesso 

foi permeado pela impossibilidade de realização do bem comum e de atingir os 

anseios sociais da época. No mesmo sentido, Nelson Werneck Sodré88 aponta o 

neoliberalismo como uma farsa, cujo disfarce político leva ao “fim da História, isto é, 

os ricos ficarão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e tudo será como no 

país das maravilhas”.  

Os métodos políticos adotados pela ordem neoliberal mantêm o status quo 

indicado pelas corporações mundiais, freando a formação de movimento social de 

resistência ou questionamento. Ao impedir mobilização social, afasta o cumprimento 

                                                
85 IANNI, Octavio. Capitalismo, violência e terrorismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 

313 
86 A expressão “mão invisível” foi utilizada por Adam Smith para descrever a economia de mercado, 

fundada no mercado livre, sem a interferência estatal reguladora, sob pena de comprometimento ao 
livre comércio. (SMITH, Adam. A riqueza das nações. Tradução de Alexandre Amaral Rodrigues e 
Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2003, v. I) 

87 “Sociedade aberta” é o termo criado por John Stuart Mill e reutilizado, posteriormente, por Karl 
Popper, na abordagem de que uma Sociedade só será livre quando respeitada completamente a 
liberdade. (MILL, John Stuart. Princípios de economia política: com algumas de suas 
aplicações à filosofia social. 2 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 62-88 e POPPER, Karl. A 
Sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de Milton Amado. São Paulo: Itatiaia, 1974, v. 1, p. 23-
49) 

88 SODRÉ, Nelson Werneck. A farsa do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Graphia, 1997, p. 27. 
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dos direitos dos homens e, consequentemente, dos trabalhadores insertos na 

produção capitalista89. 

A defesa se baseia na minimização do Estado com relação aos direitos 

sociais e trabalhistas e uma passividade do Estado com relação aos lucros dos 

capitalistas e à lei de mercado. A valer, o que se busca é realmente a retirada de 

cena do Estado para que as relações se vejam reguladas pela livre concorrência, em 

todos os sentidos. 

Para Lênio Luiz Streck e José Luis Bolzan90, a globalização neoliberal-pós-

moderna é um contraponto às políticas do Welfare State. Surge como uma nova 

roupagem do capitalismo internacional, fundado na lógica da competição globalizante 

inequivocamente concentradora. Alguns dos seus efeitos são: a exclusão das 

massas de trabalhadores, desemprego e a precarização do trabalho. A desigualdade 

social crescente também é característica até mesmo em países com boa saúde e 

pujança econômica. Alerta para “brasilianização” (conforme destacado por alguns 

autores) do capitalismo avançado. No Brasil, destaca-se a herança escravista e o 

fosso social como nossas fragilidades para conter esse jogo das perversidades da 

dinâmica transnacional. 

O que se percebe, portanto, em termos sociais é que: 

o neoliberalismo é umbilicalmente contrário ao estado de bem-
estar, porque seus valores individualistas são incompatíveis com 
a própria noção de direitos sociais, ou seja, direitos que não são 
do homem como cidadão, mas de categorias sociais, e que se 
destinam a desfazer o veredicto dos mercados, amparando os 
perdedores com recursos públicos, captados em grande medida 
por impostos que gravam os ganhadores91.  

                                                
89 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 
2014. 344 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2014. p. 50. 

90 STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do estado. 5 ed. ver. 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p.82. 

91 SINGER, Paul. A Cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) 
História da Cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 254.  
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Essa classe capitalista transnacional, festejada pelos neoliberais, 

enfraquecem as organizações de trabalhadores, seja sindicato ou entidade afim. 

Esse é o entendimento de Boaventura de Sousa Santos92: 

As empresas multinacionais são a principal forma institucional 
desta classe capitalista transnacional e a magnitude das 
transformações que elas estão a suscitar na economia mundial 
é produzido por estas empresas e de que uma porcentagem 
muito mais elevada é transacionado entre elas. Embora a 
novidade organizacional das empresas multinacionais possa ser 
questionada, parece inegável que a sua prevalência na 
economia mundial e o grau de eficácia da direção centralizada 
que elas adquirem as distinguem das formas precedentes de 
empresas internacionais. O impacto dessas empresas nas 
novas formações de classe e na desigualdade a nível mundial 
tem sido amplamente debatido nos últimos anos. 

Isso se torna mais evidente na desvalorização deslizante dos direitos 

sociais, embora reconhecidamente um instrumento essencial da cidadania e marca 

de sucesso das sociedades com habilidade em vincular o crescimento econômico ao 

desenvolvimento social. Contudo, há uma insolúvel incapacidade de promoção e 

manutenção de direitos sociais, fruto dos efeitos negativos da globalização 

econômica e também da abdicação pelos Estados da regulação de suas economias 

e limitam-se a gerir os efeitos do seu crescimento93. 

Portanto, a intervenção estatal na economia sempre foi uma constante. 

Percebeu-se, na ruptura do Estado Liberal para o Estado Social, uma mudança na 

forma desta intervenção, vez que as normas interventoras no Estado Liberal se 

revestiam de um caráter proibitivo, ou mesmo repressivo94. Já no Estado Social, a 

intervenção na economia possui um teor finalístico, com intuito de atingir as metas 

programáticas estabelecidas no documento constitucional95.  

                                                
92 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 

(Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? Lisboa: Afrontamento, 2001, p. 37-38. 
93 HESPANHA, Pedro. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 

desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 175 

94 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed., Coimbra: Coimbra, 2003, p. 18. 
95 Sobre constitucionalismo social e liberalismo, Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento diz: 

“Ele implica a adoção de perspectiva que enriquece o ideário constitucionalista, tornando-o mais 
inclusivo e sensível às condições concretas do ser humano, no afã de levar as suas promessas de 
liberdade e de dignidade também para os setores desprivilegiados da sociedade. (SOUZA NETO, 
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1.2 O ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO: CONCEPÇÃO E DISRUPTURA 

Com o passar dos anos e a consolidação dos Estados constitucionais, 

estes passaram a amoldar os direitos fundamentais e a forma de exercê-los em suas 

Constituições nacionais, restringindo a intervenção do Estado – que por vezes se 

mostrou arbitrária – nas liberdades individuais.  Assim, o Estado constitucional 

moderno superou o Estado absoluto, tendo a soberania como sua qualidade 

imperativa.   

Ocorre que, com o fenômeno da globalização, o modelo clássico de Estado 

e os seus elementos constitutivos se enfraqueceram, em decorrência, especialmente, 

do fenômeno da globalização e da ordem internacional em profunda interdependência. 

Especialmente a soberania e a capacidade de autodeterminação dos Estados.  

Por crise do Estado, Norberto Bobbio96 afirma:  

Por crise do Estado entende-se, da parte dos escritores 
conservadores, crise do Estado democrático, que não mais 
fazem frente às demandas provenientes da Sociedade e por ele 
mesmo provocadas; da parte de escritores socialistas ou 
marxistas, crise do Estado capitalista, que não consegue mais 
dominar o poder dos grandes grupos de interesse em 
concorrência entre si. Crise do Estado quer dizer, portanto, de 
uma parte e de outra, crise de um determinado tipo de Estado e 
não o fim do Estado. [...] O tema do fim do Estado está 
estreitamente ligado ao juízo de valor positivo ou negativo que 
foi dado e continua a se dar a respeito desta máxima 
concentração de poder possuidora do direito de vida e de morte 
sobre os indivíduos que nele confiam ou que a ele se submetem 
passivamente. 

A pressão pela livre regulação do mercado tem tido reflexo na proteção de 

alguns direitos fundamentais, como é o caso das leis ambientais e das relações 

trabalhistas. Em especial, porque as decisões “locais” passaram a despertar interesse 

“global”; e estes interesses globais passaram a interferir diretamente no 

direcionamento das políticas públicas e na produção normativa nacional. Estabeleceu-

                                                
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. 2 ed., 3 reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 84)  

96 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e Sociedade. Para uma teoria geral da política. Tradução 
de Marco Aurelio Nogueira. 7 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 126-127. 
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se, no Século XXI, uma relação de simbiose entre os Estados-Nação, as organizações 

transnacionais, o mercado e a sociedade civil. 

 Neste sentido, é necessário averiguar de que modo o Estado constitucional 

moderno tem sido superado pela relativização do conceito de soberania e vem 

refletindo na influência exercida pelos grandes atores econômicos transnacionais nos 

interesses nacionais. Isso porque é inevitável que o poder estatal, inserido em 

políticas neoliberais, enfraqueça ou colapse, vez que as referidas práticas interferem 

na sua Soberania, identidade e poder, o que para muitos, torna-se irreversível97. 

Esses sintomas de enfraquecimento e dissolução do Estado constitucional 

moderno foram intensificados após a década de 1990 pela nova ordem econômica 

mundial98, contudo, revela-se estas transformações não a sua extinção, e sim, a suas 

variações, mesmo porque sua permanência no tempo decorre da sua habitualidade 

em sujeitar-se a adaptações99. Mesmo porque, conforme explica Jorge Miranda100, o 

Estado possui capacidade de coexistir com outras estruturas, tanto acima, como 

abaixo de seu âmbito, podendo inserir-se em contexto complexo e concorrencial, 

numa rede de poderes públicos, repensando suas funções e meios de agir, por meio 

de suas formas jurídicos políticas. 

Como dito no subcapítulo anterior, o Estado Constitucional Moderno101 

surgiu com as revoluções burguesas do século XVIII destinado a atender aos 

interesses da burguesia liberal capitalista, constituindo-se, na verdade, no gênero do 

qual Estado Liberal, Estado Social, Estado de Bem-Estar, Estado Contemporâneo 

                                                
97 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 

Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 30. 
98 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 111.  
99 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 
2014. 344 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2014. p. 61. 

100 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. p. 43.  

101 “Estado Constitucional Moderno deve ser entendido como aquele tipo de organização política 
surgida das revoluções burguesas e norte-americana nos séculos XVIII e XVIX, que tiveram como 
principais características a soberania assentada sobre um território, a tripartição dos poderes e a 
paulatina implantação da democracia representativa.” CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A 
transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito transnacionais. Revista Eletrônica do 
CEJUR, Vol. 1, n. 4, 2009, 1-24, p.3 
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são espécies. Pode-se considerar a existência de apenas uma matriz político-jurídica 

que originou vários modelos de Estado pautados em decisões ideológicas102.  

O Estado se apresenta sempre com os mesmos elementos da sua 

concepção clássica, quais sejam território, população e poder político, mas com 

alterações em suas concepções ideológicas, desde o absolutismo até o Estado 

social, estando, entre eles, a ideia de Estado Liberal, cuja corrente de pensamento 

caracteriza-se por preservar “as maiores cotas possíveis de liberdade individual 

frente ao Estado, que deve procurar ser neutro”103.  

Quanto à população, em um conceito demográfico, abrange não somente 

os nativos de determinado grupo, mas também os estrangeiros que não se 

enquadram nem mesmo na cultura local. É o caso da igualdade de direitos instituída 

pela Constituição Federal Brasileira, no caput do artigo 5°, que inclui os brasileiros e 

estrangeiros com as mesmas garantias. O que difere, no caso, é o conceito de povo, 

constituindo-se no conjunto de cidadãos que estão no gozo dos seus direitos 

políticos.  

A organização política do Estado e seus diplomas legais e constitucionais 

vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, traduzindo mudanças históricas. Reflexão 

importante é se a sociedade reflete o diploma constitucional ou o contrário; crê-se 

que ambas se influenciam mutuamente. A constituição, quando no seu surgimento, 

reflete os anseios da sociedade e, com o passar do tempo, são feitas a modificações 

necessárias e sua adequação à mutação social.  

O Estado constitucional, quando instituído por meio do Poder Constituinte 

Originário – PCO – , apesar de estruturar uma nova ordem jurídica, não significa que 

sua carga axiológica é inabalável. A dificuldade na concepção do modelo de Estado 

constitucional decorre, inclusive, da corrente que se adota para caracterizar este 

Poder constituinte originário: ele seria ilimitado? Para a Teoria positivista, o PCO é 

um poder ilimitado, como o marco zero da criação da nova ordem jurídica e 

completamente independente da ordem anterior. Para a Teoria Jusnaturalista, este 

                                                
102 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p.27.  
103 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 1ª tir., Curitiba, 

Juruá, 2003. p. 88. 
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poder encontra limites nos ditames do Direito Natural, como a liberdade, a não 

discriminação, etc. Por fim, conforme Teoria de tendência sociológica, o PCO respeita 

os limites do direito positivo anterior, mas está adstrito ao movimento revolucionário 

que o originou104.  

A conjectura destes desenhos estatais e o contorno pelo qual suas 

Constituições ganham frente a eventuais rupturas políticas e sociais assume 

relevância com a consolidação do rol de direitos que são comungados pelos Estados-

Nação como Direitos Humanos, especialmente os ocidentais. Isso porque o 

compartilhamento de Direitos consagrados acima de qualquer ordem positiva 

demonstra que o próprio PCO pode vir a ser restringido pela ordem transnacional.  

Nesse cenário de contornos estatais, a globalização atua como “senhas” 

da Soberania105, proporcionando uma formação de um novo Estado, minimizado por 

suas relações internacionais, que pressupõe submissão a uma ordem supranacional, 

como a Organização das Nações Unidas - ONU, o Tribunal Penal Internacional - TPI, 

a Ordem Mundial do Comércio - OMC, e regionalmente, no caso do Brasil, o 

Mercosul. A soberania106, definida como poder de autodeterminação107, e entendida 

como a independência do Estado ante qualquer, está em crise ou, talvez, 

reformulando seu conceito.  

                                                
104 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2018. p.123-124.  
105 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p.95 
106 Paulo Márcio Cruz assim define soberania: “O conceito de Soberania pode ser concebido de maneira 

ampla ou de maneira estrita. Em sentido lato, indica o Poder de mando de última instância, numa 
Sociedade política e, consequentemente, a diferença entre esta e as demais organizações 
humanas, nas quais não se encontra este Poder supremo. Este conceito está, assim, intimamente 
ligado ao Poder político. Já em sentido estrito, na sua significação moderna, o termo Soberania 
aparece, no final do século XVI, junto com o Estado Absoluto, para caracterizar, de forma plena, o 
Poder estatal, sujeito único e exclusivo da política.” CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à 
Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p.83/84. 

Para Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino soberania pode ser assim definida: “[...] 
Em sentido lato, o conceito político-jurídico de soberania indica o poder de mando de última 
instância, numa Sociedade política, e, consequentemente, a diferença entre essa e as demais 
associações humanas em cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não 
derivado”. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 
Tradução de Carmen C. Varriale et al 12.ed. Brasília: UnB, 1999. p. 1179. 

107 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p.90  
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A origem da crise advém da incapacidade do Estado-Nação representar 

os anseios de uma sociedade global, uma vez que este atua sem uma efetiva prática 

de governança global108.  Há hoje, dessa forma, um hiato entre o espaço global, onde 

as questões são definidas, e onde há o gerenciamento de tais questões, qual seja no 

Estado-Nação, que desencadeia crises políticas diversas, mas relacionadas, que 

interferem nas instituições de governança, a saber:  

Crise de eficiência: os problemas não podem ser geridos 
adequadamente. Exemplo: as grandes questões ambientais, 
como: o aquecimento global; a regulamentação dos mercados 
financeiros; a inteligência antiterrorismo. - Crise de legitimidade: 
no Estado-Nação, a representação política baseada na 
democracia torna-se simplesmente um voto de confiança na 
capacidade do Estado-Nação para gerir os interesses do país na 
rede global de formulação de políticas; [...]. Disso decorre um 
distanciamento e uma opacidade crescentes entre os cidadãos 
e seus representantes. A crise de legitimidade é agravada pela 
prática da política por meio da mídia e pela política do escândalo 
[...]. - Crise de identidade: visto que as pessoas veem sua nação 
e sua cultura cada vez mais desvinculadas dos mecanismos de 
tomada de decisão numa rede multinacional e global, sua 
reivindicação de autonomia assume a forma de identidade de 
resistência e de política de identidade. - Crise de equidade: o 
processo de globalização, liderado pelos mercados num 
contexto de desregulamentação, aumenta a desigualdade entre 
os países e entre os grupos sociais dentro dos países [...]109  

As transformações ocorridas no mundo, em especial pela globalização, e 

a crise da democracia desencadeada a partir deste contexto, leva ao reconhecimento 

da ausência de instrumentos de governança aptos a representar os anseios de uma 

sociedade global. Percebe-se uma crise de legitimidade política e de representação 

que enseja o surgimento de protagonistas não-governamentais propostos a 

preencher esse vazio, o que caracteriza a emergência de uma sociedade civil global, 

qual seja aquela que tem pretensões que ultrapassam os limites fronteiriços do 

Estado-Nação.  

                                                
108 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil 

global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p.99 

109 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil 
global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 101/102 
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Assim sendo, um novo modelo de Estado: o Estado-rede110, como uma 

resposta às crises de governança global que, no entanto, também possui obstáculos 

a serem enfrentados e ponderados. Diante disto, pode-se dizer que somente a partir 

do reconhecimento da crise e de uma atuação baseada na governança global, é que 

se proporcionará a reformulação da política nos dias atuais e haverá enfrentamento 

efetivo da referida crise. 

Percebe-se que os Estados estão sendo regulados por instituições 

transnacionais111, em patamar de prevalência, em nome de uma sociedade cada vez 

mais interdependente. Em prol da mantença de suas relações econômicas estáveis 

e sólidas, os Estados têm buscado integração, inclusive jurídica. Exemplo disso é a 

própria Constituição Federal brasileira, que atribui status de Emenda Constitucional 

a Tratados Internacionais relacionados aos Direitos Humanos aprovados com 

quórum qualificado112 e, ainda, submete-se a jurisdição do TPI113.  

Quando se trata dessas relações intensificadas entre os Estados, inclusive 

com a formação de organizações internacionais que visam justamente regular esses 

contatos, indubitavelmente surge o questionamento acerca da cessão de parte da 

soberania dos Estados. Claramente se identifica que a globalização aproxima os 

Estados, as pessoas e faz surgir novos atores em âmbito internacional e 

transnacional, o que provoca toda essa mutação no formato do Estado constitucional 

                                                
110 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil 

global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 103/107 

111 As instituições transnacionais podem ser compreendidas como novos atores políticos possuidores 
de conexões econômicas, sociais e culturais, com poderio econômico e financeiro transnacional, 
cuja atuação corrói a soberania estatal e o Estado Constitucional Moderno, por meio de um 
constitucionalismo mercantil global “não dirigido a controlar os poderes, mas sim a liberá-los, 
elevando a uma série de interesses corporativos as normas do ordenamento jurídico internacional.” 
CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p.96. 

112 Art. 5º [...] § 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. BRASIL. Constituição 
Federal de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. 

113 Art. 5º [...] § 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br>. 
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moderno, com relativização das definições de fronteiras e de interesse nacional, 

flexibilizando as relações e surgindo interesses e conflitos mais intensos114. 

Para Zygmunt Bauman115: 

O romance secular da nação com o Estado está chegando ao 
fim; não exatamente um divórcio, mas um arranjo de "viver 
juntos" está substituindo a consagrada união conjugal fundada 
na lealdade incondicional. Os parceiros estão agora livres para 
procurar e entrar em outras alianças; sua parceria não é mais o 
padrão obrigatório de uma conduta própria e aceitável. 

O que se observa é a crise do Estado Constitucional Moderno, cujos riscos 

advindos de sua obsolescência são graves, o que torna fundamental a busca por 

alternativas de sociabilidade que neutralizem e inibam seus riscos116, vez que “o 

monopólio do Estado Constitucional Moderno, como única fonte legítima de lealdade 

política para seus cidadãos, começa a ceder seu lugar a um conjunto de identidades 

políticas mais pluralista e múltiplas”117.  

Contudo, não basta reformá-lo por outro modelo, com mudanças 

superficiais, pois, como já visto, não resolve os problemas gravíssimos de 

desigualdade social, miséria e exclusão, com a concentração de riqueza nas mãos 

de poucos118, e sim com novas bases119, afastando o poder político de interesses 

egoísticos e individualizados. 

                                                
114 Para Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz: “Atualmente, o Estado não consegue mais dar respostas 

consistentes à sociedade, diante da complexidade das demandas transnacionais que se avolumam 
continuamente. Os problemas sociais aumentam em proporções preocupantes” OLIVIERO, 
Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. 2011, p. 22.  

115 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução, Plínio Dentzien. – Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001. p. 212. 

116 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p. 31  

117 GARCIA, Heloise Siqueira, CRUZ, Paulo Márcio. A sustentabilidade em uma (necessária) visão 
transnacional. Prisma Jurídico, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 201-224, jul./dez. 2016. p. 213 

118 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p. 28 

119 Paulo Márcio Cruz esclarece as bases de um novo Contrato Social: “A grande questão é como fazer 
um Contrato Social no e para o século XXI. Em que bases? Como estabelecer um Contrato Social 
transnacional, se em nossa Sociedade atual o estado de natureza está na ansiedade permanente 
quanto ao presente e ao futuro, no iminente desgoverno das expectativas, no caos permanente, nos 
atos mais simples da sobrevivência ou convivência. Nesta etapa de crise do contratualismo moderno 
não há mais indivíduos, mas grupos privados (de trabalhadores, de indústrias, de empresários, de 
interesses “globalizados”) exercendo o poder político na mais evidente defesa de interesses 
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O Estado constitucional moderno está perdendo poder, força e influência 

tanto em seu âmbito interno quanto no externo. No último, cede prerrogativas a atores 

surgidos do processo de globalização, em setores como o meio ambiente, as 

imigrações, o terrorismo internacional e o crime organizado. Ainda, o fortalecimento 

de novos atores e atividades está provocando um profundo impacto 

“desterritorializador” que já está gerando uma visão da vida cada vez menos atrelada 

a pautas particulares de cada Estado120.  

Para Pedro Hespanha121, na esfera econômica a desterritorialização 

mostra a perda de vinculação nacional do capital, devido a furtar-se ao poder 

regulatório dos Estados nacionais, levando empresas, que operam em escala global, 

a ter condições mais vantajosas, tanto em termos de custos salariais, como em 

encargos fiscais.  

Isso leva, em termos sociais, a uma emergência de uma classe de 

marginalizados, uma vez que as forças de mercado se mostram capazes de 

condicionar as decisões do Estado aos seus interesses. Considerando a 

configuração jusfundamental conferida aos direitos sociais pela Constituição 

brasileira, atualmente, fala-se em flexibilização (ou fragilização) de direitos sociais no 

plano das relações trabalhistas e, no contexto europeu, sobretudo em vários países 

da Europa Ocidental que foram atingidos pela crise financeira internacional, 

assistindo-se a uma estagnação na proliferação dos direitos sociais122. Para Ulrich 

Beck123: 

As premissas do Estado de bem-estar social e do sistema de 
aposentadoria, da assistência social e da política comunitária, da 
política de infraestrutura, o poder organizado dos sindicatos, o 
sistema de negociação da autonomia salarial (que mantém sua 

                                                
egoísticos. CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e 
Estado no Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl. p. 34 

120 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real; PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre o futuro do 
estado constitucional moderno. Revista brasileira de Políticas Públicas. V. 6. Brasília: UNICEUB, 
2016. p.19.  

121 HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 
desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 166. 

122 CARVALHO, Osvaldo Ferreira de. Os Direitos Sociais Como Categoria Constitucional. Revista 
de direito público. v. 14. Porto Alegre: RDU, 2018. p.81.  

123 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 13-14 . 
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independência em relação às empresas), assim com os gastos 
públicos, o sistema tributário e a “justa cobrança” do imposto – 
tudo derrete sob o novo sol desértico da globalização na 
(suposição) configurabilidade política. 

Ao debilitar as bases do Estado Constitucional Moderno, a seara dos 

direitos sociais é indubitavelmente fragilizada, uma vez que sua efetivação demanda 

recursos governamentais e legislação voltada à proteção da hipossuficiência de 

classes marginalizadas. Quando o mercado passa a regular as principais demandas 

do Estado, como fatores produtivos e empregabilidade, afugenta a capacidade 

decisória do Estado em seus próprios anseios. Esta crise do Estado afeta 

inexoravelmente sua capacidade de assegurar direitos sociais124.  

A perda da eficiência do Estado constitucional moderno faz com que seja 

incapaz de atender às demandas sociais, gerando crise de legitimidade, eclodindo 

turbulências políticas e instabilidade democrática. Inclusive, surge a dificuldade para 

o Estado em definir “bem comum” e como promovê-lo, perante a concepção 

individualista alicerçada em uma política econômica liberal.  

Para Cesar Luiz Pasold125, o interesse coletivo só poderá ser 

convenientemente equacionado caso o Estado seja realmente encarado como 

instrumento de toda a sociedade, e não apenas de segmentos privilegiados por 

motivos de ordem econômica, racial, social, cultural, religiosa ou ideológica.  

Infelizmente, há uma clara prevalência do aspecto econômico sobre o 

social, que se mostra quase sempre contrário aos compromissos com o Bem Comum 

ou Interesse Coletivo”126. Nesta senda é clarividente que o Estado constitucional 

moderno, seguindo seu perfil originário, tem sido incapaz de responder de modo 

suficiente os problemas causados pela concentração de riqueza promovida pela força 

do mercado transfronteiriço, como o desemprego, o trabalho escravo, a fome, a 

xenofobia, o racismo.   

                                                
124 BELTRAMI, Fábio; PHILERENO, Deivis Cassiano; TACCA, Adriano. A crise do Estado:  

perspectiva em face dos Direitos Sociais. v.15. Piracicaba: Cadernos de Direito, 2015.  
125 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado contemporâneo. 4 ed. rev.e ampl. Itajaí: UNIVALI, 

2013. p.17.  
126 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado contemporâneo. 4 ed. rev.e ampl. Itajaí: UNIVALI, 

2013. p.30. 
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Resta evidente que a ascensão do empoderamento social no plano global 

leva a um novo tipo de política, com uma ideia cívica mundial, baseada em 

instituições transnacionais, com entendimento de que os Estados não mais detêm o 

monopólio dos instrumentos governamentais que permeiam os negócios humanos, 

“ao contrário, existem formas não-estatais de governança que podem ser usadas para 

efetuar mudanças em larga escala”127. 

Assim leciona Paulo Márcio Cruz128 sobre o objetivo final de um novo 

Contrato Social:  

O objetivo final seria a construção de um novo Contrato Social, 
diferente do da modernidade. As pesquisas sugerem que deva 
ser um contrato inclusivo socialmente e que abarque não só os 
homens e os grupos sociais, mas também a natureza. Em 
segundo lugar, deve ser um contrato mais conflitivo, porque a 
inclusão deve ser promovida segundo critérios tanto de 
igualdade como de diferença. Em terceiro lugar, ainda que o 
objetivo final do contrato seja a construção do espaço-tempo da 
deliberação democrática, esse contrato, diferentemente do 
contrato social moderno, não poderia limitar-se ao espaço-
tempo nacional e estatal: deve incluir os espaços-tempo local, 
regional e global. Por último, o novo contrato não se basearia 
numa clara distinção entre Estado e Sociedade, entre economia, 
política e cultura ou entre público e privado: a deliberação 
democrática, como exigência cosmopolita, não teria sede nem 
forma institucional específicas. 

Essa crise multidimensional do Estado, não leva ao seu desaparecimento 

e sim uma transformação a se adaptar ao novo contexto. Uma transformação 

pragmática, com mudanças no cenário político e das políticas129. O engajamento de 

forças no sentido de encontrar uma fórmula política-jurídica para a nova realidade 

compatibilizada com políticas públicas voltadas para a sociedade130. Essa 

                                                
127 VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: 

Record, 2001. p. 30. 
128 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
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perspectiva de transformação deve ser seguida, até mesmo porque o “Estado é um 

produto da Sociedade”131 e suas tarefas devem ser fundadas no bem-estar social. 

Deve ser observado que a recusa em participar deste jogo com novas 

regras de âmbito global “é o crime a ser mais impiedosamente punido, crime que o 

poder do Estado, preso ao solo por sua própria soberania territorialmente definida, 

deve impedir-se de cometer e evitar a qualquer custo”132. Portanto, a partir do declínio 

político da velha ordem estatal, é necessária a implementação de novos modelos 

teóricos, com a superação da divisão do mundo em Estados nacionais, com a 

tendência de integração em estruturas transnacionais133.  

 

1.3 A GLOBALIZAÇÃO E A TRANSNACIONALIDADE COMO ELEMENTOS 
INFLUENCIADORES DE UM NOVO MODELO DE ESTADO 

Inicialmente, importante o registro doutrinário sobre perspectiva histórica e 

conceitual da globalização. É certo que no final do século XX tal terminologia passou 

a ser amplamente descrita. Contudo, o seu conceito está longe de ser original ou 

inédito na história, na ciência jurídica, na sociologia política e na teoria econômica134. 

José Eduardo Faria135 lembra que a globalização já esta presente nos 

antigos impérios, em razão dos surtos de modernização econômica, cultural e jurídica. 

Seria responsável pelos fatores advindos da evolução histórica do capitalismo, ou 

seja, resultante das empreitadas imperialistas com indícios de modernização. 

                                                
131 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. p. 56. 
132 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução, Plínio Dentzien. – Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2001. p. 212. 
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estado constitucional moderno. Rev. Bras. Polít. Públicas (Online), Brasília, v. 6, no 1, 2016 p. 21-
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134 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 
2014. 344 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Programa de Pós-graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2014. p. 78. 
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Já para Milton Santos136, a globalização é um fenômeno jovem que não é 

semelhante às ondas anteriores, nem tampouco uma continuação dos fenômenos 

havido antes, mesmo porque suas condições de realização mudaram radicalmente. 

Nesse sentido, o autor propõe a ideia de entendê-la como novo período promovido 

por um estado das técnicas e da política, inovador na humanidade. 

Contudo, é evidente que, embora não se tenha um marco zero da 

globalização, a criação do Estado moderno e o início do capitalismo contribuíram para 

sua concretude e suas características de novas espécies de relações e modos de vida 

impulsionados por este fenômeno. Carla Piffer137, ao analisar a obra “Compreendere 

Il mondo” de Immanuel Wallerstein, descreve as características do termo globalização: 

nas suas condições atuais - não faz referência às relações 
comerciais entre os Estados, mas sim aos fatores que circundam 
um sistema de produção integrado que reconfiguraram a 
economia-mundo, criando uma multiplicidade de centros 
políticos e uma multiplicidade de Culturas envolvidas.  

Manuel Castells138 destaca que o termo globalização se consubstancia no 

fato de vivermos em sociedades, onde as funções centrais  decorrem de determinados 

processos globalmente articulados simultaneamente. As tecnologias de comunicação 

e transporte, a criação da internet e de outras redes de informática, os meios de 

comunicação globalmente inter-relacionados são a base desse processo de 

interdependência global que, embora não tenha sido ocasionado pela tecnologia, é 

por ela intermediado.  

Para Ulrick Beck139, a globalização pode ser definida como um processo de 

natureza econômico-comercial, por intermédio da qual intensificaram-se os 

movimentos de comércio, economia e desenvolvimento tecnológico. Distingue as 

                                                
136 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 18 
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terminologias globalidade e globalismo, sob a justificativa de identificar o papel do 

Estado nacional neste fenômeno. Para ele: “[...] os processos em cujo andamento os 

Estados nacionais veem a sua soberania, sua identidade, suas redes de 

comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a interferência 

cruzada de atores transnacionais”.  

Não se pode olvidar, ainda, o posicionamento de Anthony Giddens140 sobre 

o caráter multifacetado da globalização, embora parta do viés econômico, uma vez 

que é dividida em quatro dimensões: econômica, política, social e cultural. Tal divisão 

possui como fundamento a economia capitalista; os Estados-nação e grandes 

empresas como atores e agentes dominantes da economia mundial; o ordenamento 

militar mundial no contexto da industrialização da guerra e venda de armamentos; e o 

desenvolvimento industrial e sua influência na divisão do trabalho. 

A partir destas compreensões, importante, portanto, a definição da 

categoria globalização. Carla Piffer141, por meio da ideia trazida por Boaventura de 

Souza Santos, em sua obra “Os processos da globalização”, como um fenômeno 

multifacetado encorpado pelos ideais capitalistas neoliberais, com razões econômicas 

(economia internacional e nacionais integradas em campo hostil e invasivo do 

mercado global).  

A ordem internacional hoje conhecida encontra raízes no século XVII, em 

particular, no Tratado de Vestfália de 1948, e é baseada nos conceitos tradicionais de 

territorialidade demarcada, soberania, autonomia e legalidade – Estado-nação. No 

entanto, tais conceitos hoje estão abalados e assumem novos papéis142.  

Com o advento de uma sociedade mundialmente inter-relacionada, as 

interações entre os povos e entre os Estados mudaram, especialmente no âmbito 

                                                
140 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. tradução de Raul Fiker. - São. Paulo: 

Editora UNESP, 1991. p. 75-80 
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econômico-comercial, o que, consequentemente, impacta diretamente na ordem 

política e social, e, em particular, no Direito.  

É certo que os problemas mundiais demonstram a superação dos 

considerados internacionais, geradores de conflitos entre governos e povos de dois 

países ou comunidades diferentes. Derivam simplesmente de qualquer nível da 

sociedade humana, seja individual, comunitário, inter-regional ou internacional. Em 

razão disso, suas tratativas que visam a solução desses conflitos devem ser 

diferenciadas143. 

As relações internacionais que antes eram reguladas de modo simplório 

pelo Direito Internacional, hoje possuem estruturas mais complexas que exigem uma 

nova compreensão. Sujeitos, empresas e organizações entram em cena no âmbito 

das relações externas, para além dos Estados, contexto em que se fala em 

Transnacionalidade144.  

Trata-se de um fenômeno econômico, político e ideológico145, decorrente 

da globalização, tido enquanto um processo de “desterritorialização” e de 

“descentralização” das relações, que transcendem as fronteiras nacionais e são 

fortalecidas pelo sistema capitalista146, “é a nascente de um terceiro espaço, 

inconfundível com o espaço nacional ou internacional147”. Logo, a transnacionalidade 

é um: 

fenômeno reflexivo da globalização, que se evidencia pela 
desterritorialização dos relacionamentos político-sociais e 
correspondente aos vínculos que atravessam os limites do 

                                                
143 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
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Estado e traz consigo, inclusive, a ausência da dicotomia público 
e privado148. 

Traduz a ideia de Estado permeável, por isso, necessita de “un derecho 

versátil, adaptable y flexible que poco o nada tiene que ver com esa apariencia de 

cientifidad del sistema jurídico completo, unitário e coherente de la modernidade”149, 

que seja capaz de regulá-las e dar vazão a essas demandas. 

Para Gustavo Lins Ribeiro150, a transnacionalidade possui fronteiras e 

similaridades com a globalização, sistema mundial e divisão internacional do trabalho. 

Contudo, possui sua própria característica numa questão central: a relação entre 

diferentes arranjos socioculturais e políticos e seus territórios, de modo que a 

orientação das pessoas observa o pertencimento a unidades socioculturais, políticas 

e econômicas. Esse pertencimento é o ponto nodal para definição de alianças em 

contexto de cooperação e conflitos.  

Para melhor compreensão da transnacionalidade enquanto fenômeno 

econômico, político e ideológico, o mesmo autor discorre sete conjuntos de condições 

para descrevê-la enquanto fazer parte de corpo político global. As condições 

“integrativas” perpassam pela integração sociocultural entre pessoas e territórios, de 

modo que as relações entre a população e o espaço territorial produzem 

representações coletivas ligadas por identidades sociais, culturais e políticas. As 

condições “históricas” decorrem da compreensão que a transnacionalidade não é 

fenômeno novo e o processo histórico que a envolve possui duas grandes forças: 

amadurecimento do sistema de Estados-nações, fruto do processo de 

descolonização, e a globalização151.  

As condições “econômicas” são as evidências do alcance global do 

capitalismo, no sentido de que o capital nunca respeitou fronteiras políticas. As 
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condições “tecnológicas” se revelam pelo “encolhimento” do mundo pelo crescimento 

das indústrias de transporte e de comunicação, cujo resultado é a possibilidade de 

conexão mais fragmentada e mais integrada. As condições “ideológicas e culturais” 

são frutos da complexidade cultural dos povos com características híbridas, instáveis 

e multifacetadas. As condições “sociais” levam ao entendimento de que qualquer 

forma de representação social e de organização política não pode desenvolver-se 

totalmente sem agentes sociais, e a transnacionalidade não é uma exceção. Por fim, 

as condições “rituais” que se caracterizam pelo papel do intermediário na integração 

na comunidade transnacional, por meio dos mega rituais globais, como exemplo, 

desde mega shows de rock e competições mundiais de esportes até as conferências 

da ONU152. 

Atualmente, o modelo de Estado e de democracia são marcados por 

influências neoliberais que modificam as perspectivas envoltas ao próprio conceito de 

soberania153. Isto acontece não apenas devido ao sistema capitalista e suas 

mutações, como também em decorrência dos fenômenos conhecidos como: 

globalização e transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz e Carla Piffer154 discorrem sobre 

o tema: 

A Transnacionalidade é um fenômeno decorrente da 
globalização, onde os Estados têm suas soberanias 
relativizadas e redução da capacidade de regular seus 
ordenamentos jurídicos e estruturas públicas. Se veem com 
seus limites geográficos perpassados, além da emergência de 
outros poderes geracionais.  

O Estado visto enquanto fenômeno social suscita novos questionamentos 

e reflexões, especialmente quando analisado frente a direitos humanos e direitos 
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sociais que desencadeiam um novo estágio da modernidade155. Tudo isso, 

evidentemente, implica numa outra visão de comunidade internacional.  

A ideia de um Estado cosmopolita fundado na paz perpétua e na 

inexistência de fronteiras já é debatida há algum tempo, mas reafirmada na 

contemporaneidade ante os arranjos políticos-jurídicos, que impõem a necessidade 

de autodeterminação dos povos e as transformações globais constantes156. 

Foram as inovações tecnológicas que propiciaram a aproximação entre os 

povos e a troca de ideias. É nessas circunstâncias que se vê de forma marcante a 

globalização, onde há intensificação de relações sociais “[...] que unem localidades 

distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos 

que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa157”. É um fenômeno de 

multifacetas econômicas, sociais, políticas, culturais e jurídicas. 

Globalização significa, da mesma forma aproximação e encontro de 

culturas que tornam evidente o pluralismo da diversidade, a interdependência entre 

os povos e aponta para a importância de um cenário de uma sociedade global ligada 

por vínculos de solidariedade158. 

O principal marco do fenômeno, portanto, é o fato de que todas as 

características citadas se inserem na ideia de aldeia global159, ligando o mundo em 

diversos pontos e elevando valores socioculturais. Não há dúvidas de que a 

globalização trouxe benefícios, contudo, para além disso, o fenômeno reflete também 

nos modelos de produção do sistema capitalista160. 
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De natureza econômico-comercial, esse processo de globalização fez com 

que empresas investidoras a nível global passassem a se instalar em locais onde os 

custos são menores, seguindo a mobilidade das relações econômicas. Ocorre que 

este cenário se torna responsável por impactos negativos, a exemplo do aumento da 

poluição ambiental e flexibilização dos direitos trabalhistas, já que a globalização 

econômica faz com que se busque a redução do preço e custos, em nome da 

capacidade competitiva. Os problemas então tomaram proporções gigantescas161.  

Para Ulrich Beck162: 

A questão da globalização na virada para o século XXI 
representa, para as empresas que fazem negócios 
transnacionais, o mesmo que a questão das classes sociais 
representava para o movimento dos trabalhadores no século 
XIX, mas com uma diferença essencial: enquanto o movimento 
dos trabalhadores atuava como poder de oposição, as empresas 
globais atuam até este momento sem oposição (transnacional). 

A globalização em sua dimensão econômica trouxe inúmeras e complexas 

mudanças em nível mundial, a título de exemplo: inovações tecnológicas, fim do 

comunismo, desregulação do mercado, acirramento da competição (microeconomia), 

aumento do número de países industrializados (macroeconomia), valorização do 

consumo, dentre outras, que demonstram a expansão do capitalismo e a mudança no 

poder do Estado163. Maria Rosaria Ferrarese164 ensina sobre a globalização 

econômica: 
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de gravidade do estado e suas conotações jurídicas, a globalização tem características 
decisivamente revolucionárias. Aqui vemos as características de uma censura em vez de uma 
continuidade. É como se a globalização interrompesse aquele capítulo da história europeia marcado 
pela centralidade dos Estados, impondo um novo tipo de imperialismo comandado por forças 
econômicas.” 
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Al contrario, se si guarda alla storia del capitalismo, la 
globalizzazione economica può essere letta come un sviluppo 
già scrito nel suo DNA. Uno sviluppo annunciato da sempre, che 
si è affermato per gradi e che è oggi possibile vedere con 
particolare evidenza; oggi, il fenomeno se impone per dimensioni 
e quantità; viceversa, se si guarda alla storia istituzionale, specie 
a come essa è stata forgiata nell ́Europa continentale intorno al 
baricentro statale e ai suoi connotati giuridici, la globalizzazione 
presenta tratti decisivamente rivoluzionari. Qui si vedono i tratti 
di una censura più che di una continuità. È come se la 
globalizzazione interrompesse quel capitolo di storia europea 
contrassegnata dalla centralità degli stati, imponendo una nuova 
sorta di imperialismo guidato dalle forze economiche.  

As novas condições de internacionalização da produção, comércio e 

finanças evidenciam restrições de funcionamento e instituem que a soberania dos 

Estados nacionais deve servir como agente de desenvolvimento econômico e 

garantidor de integração social165. 

A partir disto, insurge outro fenômeno correlato a globalização: a 

transnacionalidade, que se apresenta como proposta de superação do modelo 

clássico de Estado Nacional, através da criação de novos espaços de governança e 

coordenação da atuação local dos Estados, visando os efeitos no plano global166.  

Esses novos espaços, chamados de espaços públicos transnacionais, 

partem da compreensão da existência dos mais variados subsistemas sociais 

inseridos na Sociedade, cujo novo significado é construído reflexivamente por meio 

da transferência e transformação dos tradicionais espaços nacionais, até mesmo para 

que não sejam pensados internacionalmente, um espaço transpassante, cujo encaixe 

ultrapasse as velhas categorias modernas167. 

Sobre os efeitos de ações políticas e econômicas fruto das modificações 

ocasionadas pela transnacionalidade, Carla Piffer168 desenvolve cinco pontos de 

                                                
165 VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, p. 93. 
166 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito 

transnacionais. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 26, n. 1, p. 
159-176, jan./jun. 2010. 

167 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo A transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito 
transnacionais. In: CRUZ, P.M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 58.  

168 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 
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convergência na demonstração dos traços característicos dessas relações 

transnacionais, quais sejam: relações horizontais (linha de concepção entre relações 

de todos com todos, ignorando as fronteiras nacionais); relações fluentes e constantes 

(afasta o caráter transitório das relações culturais e institucionais de um determinado 

grupo ou país, apontando para uma inter-relação incentivada por vários modos); 

rompimento da unidade estatal (fruto da desterritorialização de fato da unidade estatal, 

com características de novas relações de poder e competitividade); rede de 

legalidades (paralelas, sobrepostas, complementares ou antagônicas, mudam ou 

transgridam regras pré-estabelecidas no Estado nacional); e enfraquecimento dos 

sistemas de controle e proteção social (corporações transnacionais no protagonismo 

dos encaminhamentos de implementação de normas e regras). 

O modelo de Estado Transnacional clama por espaços públicos 

transnacionais, solidários e cooperativos, projetando uma nova civilização. Tanto é 

que a própria etimologia da palavra transnacionalidade sugere conexões e 

integrações.  

Para Joana Stelzer169: 

A transnacionalidade insere-se no contexto da globalização e 
liga-se fortemente à concepção do transpasse estatal. Enquanto 
globalização remete à ideia de conjunto, de globo, enfim, o 
mundo sintetizado como único; transnacionalização está atada 
à referência do Estado permeável, mas tem na figura estatal a 
referência do ente em declínio. Com efeito, não se trata mais do 
Estado-territorial, referência elementar surgido após a Paz de 
Vestfália e que se consolida até o Século XX, viabilizando a 
emergência do direito internacional sob amparo da ideia 
soberana. 

Assim, é possível afirmar que a rápida globalização traz desafios ao Estado 

e a transnacionalidade mostra-se como uma via para seu enfrentamento através da 

proposta de abertura de diálogo com os demais entes, ajustando seus interesses 

multilaterais e visando ampliar a concretização de direitos fundamentais.  

                                                
2014. 344 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2014. p. 125-126. 

169 STELZER, Joana. Transnacionalização: o emergente cenário do comércio mundial. In: Revista 
Portuária, Itajaí, Julho de 2009. Disponível em: http://www.revistaportuaria.com.br/colunas/391. 
Acesso em 20.11.2019. 
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Ademais, a transnacionalidade decorre da globalização, mas difere de 

supranacionalidade, ao eleger espaços para o trato comum de questões dos Estados 

de forma democrática e consensual170.  

O Estado moderno há de ser construído em atenção a um tipo de 

constitucionalismo mercantil global171. Tal fato, porém, exige que as forças soberanas 

dividam espaço num contexto de governança transnacional172. O desafio é encontrar 

uma forma de compatibilizar tal modelo com os ideais de justiça social. 

Se dessas relações advém um conflito, a exemplo de uma quebra 

contratual relativa a um negócio jurídico mantido entre países diversos, caberá a estes 

Estados encontrarem meios para solucionar a desavença, sem que isso comprometa 

por completo suas soberanias e independências173.  

Nesse sentido, para instrumentalização da transnacionalidade apta a 

oferecer soluções às demandas mundiais, fruto de uma sociedade civil global e com 

problemas transnacionais, necessária é a conjugação com duas categorias: 

governança e o Direito Transnacional.  

A governança surge por meio de reflexões produzidas pelo Banco Mundial 

e Fundo Monetário Internacional – FMI nos anos 1980, onde cunharam a expressão 

“boa Governança” para inspiração dos trabalhos e ações dos estados. Para tais 

organismos, são oito características para sua implementação: participação; estado de 

direito; transparência; capacidade de resposta; orientação do consenso; equidade e 

inclusão; efetividade e eficiência; e accountability174. Acrescentou-se a característica 

                                                
170 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, Transnacionalidade e os Contornos de uma Democracia 

Da Pós-Modernidade. Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 28, n. 1: 129-152, jan./jun. 
2012, p. 146. 

171 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2 ed., Itajaí, Univali, 2014, p. 96. 

172 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2 ed., Itajaí, Univali, 2014, p. 28. 

173 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 309. 

174 WORLD BANK. Governance and Public Sector Management. Poverty Reducion and Economic 
Management-PREM. The World Bank. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/PSGDataSh
eet. pdf>. Acesso em 09 de fevereiro de 2022. 
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“visão estratégica” nos critérios elencados no relatório “Governança para o 

desenvolvimento humano sustentável” do PNUD de 1997175. 

Sobre governança, a Organização das Nações Unidas descreve seus 

requisitos básicos: 

governança é “boa” e “democrática” para graduar a 
transparência das instituições e processos de cada país. As 
instituições referem-se à estrutura governamental, como os 
Parlamentos e os Ministérios; e os processos às atividades 
principais, como as eleições e os procedimentos legais, que 
devem ser vistos como livres de corrupção e transparentes para 
a sociedade. O sucesso de um país para atingir esse padrão 
tornou-se uma medida chave de sua credibilidade respeito no 
mundo. A boa governança promove a equidade, participação, 
pluralismo, transparência, accountability em um Estado de 
Direito, de forma eficaz, eficiente e duradoura176. 

Ainda nas caraterísticas da governança, Peter Rogers, Kazi Jalal e John 

Boyd destacam quatro princípios fundamentais: Accountability; Participação e 

Descentralização; Previsibilidade; e Transparência177. Accountability, palavra de 

origem inglesa, sem tradução correspondente para a língua portuguesa, refere-se a 

necessidade de prestação de contas, em especial o servidor público, cujo o critério 

desta prestação deve estabelecer e se darem como responsáveis pelos seus 

comportamentos178. 

O segundo princípio, participação e descentralização, remonta a ideia da 

necessidade de consciência dos tomadores de decisão de uma nação, dentro do 

processo de desenvolvimento, são também beneficiários das políticas de governo, 

bem como a descentralização produz um gerenciamento da participação, dando 

concretude a governança179. 

                                                
175 GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 

Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). Interfaces 
entre Direito e Transnacionalidade. Itajaí: UNIVALI: AICTS, 2020, p. 11. 

176 UNITED NATIONS ORGANIZATION. GLOBAL ISSUES: GOVERNANCE. United Nations – UN. 
Disponível em: <http://un.org/en/globalissues/governance>. Acesso em 09 de fevereiro de 2022. 

177 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An introduction to Sustainable Development. 
Londres: Earthscan, 2008, p. 62-63.  

178 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An introduction to Sustainable Development. 
Londres: Earthscan, 2008, p. 62. 

179 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An introduction to Sustainable Development. 
Londres: Earthscan, 2008, p. 62-63. 
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Já a previsibilidade é um princípio consubstanciado nas leis, regulações e 

políticas adotadas de maneira justa e consistente, com o objetivo de as pessoas 

preverem as consequências e resultados quando da sua violação. O último princípio, 

transparência, promove a justa garantia de disponibilização ao público em geral de 

todas as ações de governo e as políticas180. 

A palavra “governança” é vinculada pelos dicionários aos sinônimos 

“governo”, “governação” e “poder de governar”, contudo, em sua completude, seu 

significado é distinto de governo e governabilidade. Pode-se caracterizar governo 

como as atividades produzidas por uma autoridade formal, cujo poder de polícia 

garante a implementação das políticas públicas instituídas. Governabilidade constitui 

a dimensão estatal do exercício do poder, que está diretamente ligada aos planos do 

Estado, dentro dos atributos do exercício do governo. Nessa diferenciação dos 

termos, governança vai além das atividades gerenciais e administrativas do Estado, 

sua finalidade é articular e cooperar entre atores sociais e políticos, produzindo 

arranjos institucionais para regular e coordenar transações no sistema econômico. 

Dessa forma, a governança pode ser exercida pela sociedade como um todo, sejam 

partidos políticos, organizações não governamentais, associações. Logo, 

“Governança não é governo, eis que este exige uma autoridade formal, com poder de 

polícia. Ela se trata de um fenômeno mais amplo que governo, pois abrange as 

instituições não governamentais bem como as instituições de caráter não 

governamental”181. 

Esse tripé: governo, governabilidade e governança se diferenciam, contudo 

se entrelaçam, conforme destaca Bresser Pereira182: “um governo pode ter 

governabilidade, na medida em que seus dirigentes contem com os necessários 

apoios políticos para governar e, no entanto, pode governar mal por lhe faltar a 

capacidade de governança”.  

                                                
180 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An introduction to Sustainable Development. 

Londres: Earthscan, 2008, p. 63. 
181 GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 

Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). Interfaces 
entre Direito e Transnacionalidade. Itajaí: UNIVALI: AICTS, 2020, p. 12-13. 

182 BRESSER PEREIRA. Luiz Carlos. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Brasília: MARE, 1997. p. 40. 
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A partir dessas compreensões, destaca-se o posicionamento de Gabriel 

Real Ferrer183 sobre governança por um modo ético e altamente participativo ao 

atender os assuntos públicos e o conjunto de instituições que servem para tal fim, 

devendo fundar-se no princípio democrático com componente tecnocrático para atingir 

seu objetivo. 

Nesse sentido de instrumentalizar o atendimento de assuntos públicos, a 

governança deve ser compreendida como um sistema democrático de leis e 

instituições sociais, dependentes de consenso democrático na sua regulação, com 

instrumentos normativos asseguradores de concórdia, paz e progresso. Portanto, 

afasta-se de ser apenas um atributo de governo, para, de modo profundo, ser um 

instrumento do incremento das entidades e organizações nacionais, regionais e 

globais184. 

Nesse cenário de novos problemas de dimensões transnacionais, 

importante a compreensão e prática da governança como instrumento de sua 

contenção, na busca alternativa fora dos planos do Estado. Poluição ambiental, 

migração internacional, globalização de mercados e internacionalização das 

corporações são alguns destes problemas considerados internacionais, geradores de 

conflitos entre governos e povos, cujas tratativas dependem de soluções 

diferenciadas185. 

Nesse ponto já se passa a falar em Direito Transnacional, também, como 

instrumento da transnacionalidade conjugado com a governança, como mecanismos 

aptos a solucionar demandas transnacionais. Para Philip Jessup186, pioneiro na 

discussão sobre a temática, assim o conceitua: “[...] direito aplicável à complexa 

comunidade mundial inter-relacionada, a qual se pode descrever como principiado 

com o indivíduo e chegando até a chamada ‘Comunidade de Nações’ ou ‘sociedade 

                                                
183 REAL FERRER, Gabriel. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. In: 

SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (orgs.). Direito 
Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Itajaí:́ Editora Univali, 2013, p. 28.  

184 GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 
Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). Interfaces 
entre Direito e Transnacionalidade. Itajaí: UNIVALI: AICTS, 2020, p. 13-14. 

185 GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 
Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). Interfaces 
entre Direito e Transnacionalidade. Itajaí: UNIVALI: AICTS, 2020, p. 14. 

186 JESSUP, Philip. Direito Transnacional. Portugal: Ed. Fundo de Cultura, 1965, p. 11-13. 
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de Estados’”. Ainda, para o autor, o Direito Transnacional poderia ser aplicado a 

diversos sujeitos, tais como: indivíduos, empresas, Estados, organizações de Estados 

ou outros grupos; e seria uma fonte abundante de normas com o objetivo de guiar na 

questão de se é o Direito Público ou Privado que deve aplicar. 

 Três são os elementos caracterizadores do Direito Transnacional: “1) 

assuntos que transcendem as fronteiras nacionais; 2) assuntos que não comportam 

uma clara distinção entre Direito Público e Privado; 3) assuntos que comportam fontes 

abertas e flexíveis, como o soft law”187. Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar188 

descrevem oito características do Estado e do Direito Transnacional:  

a) Constituição a partir de estados em processos de abdicação 
intensa das competências soberanas;  

b) Formação por instituições com órgãos e organismos de 
governança, regulação, intervenção e aplicação das normas 
transnacionais;  

c) Capacidade fiscal em diversos âmbitos transnacionais, como 
em questões vitais ambientais, financeiras, circulação de bens e 
serviços, dentre outros não menos importantes;  

d) Atuação em âmbitos difusos transnacionais: questão vital 
ambiental, manutenção da paz, direitos humanos, dentre outros;  

e) Pluralismo de concepção, para incluir nações que não estão 
organizadas politicamente a partir da lógica judaico-cristã 
ocidental;  

f) Implantação gradativa de instrumentos de democracia 
transnacional deliberativa e solidária;  

g) Constituição dos espaços públicos transnacionais 
especialmente com base na cooperação, solidariedade e no 
consenso;  

h) Capacidade de coerção, como característica fundamental, 
destinada a garantir a imposição dos direitos e deveres 
estabelecidos democraticamente a partir do consenso, 

                                                
187 PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. Manifestações do Direito Transnacional e da 

Transnacionalidade. In: PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio; BALDAN, Guilherme Ribeiro (Org). 
Transnacionalidade e sustentabilidade: possibilidades em um mundo em transformação. 
Rondônia: Emeron, 2018. p. 10. 

188 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
direito transnacionais. Revista Eletrônica do CEJUR, Vol. 1, n. 4, 2009, 1-24. 
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superando, assim, uma das principais dificuldades de atuação 
dos estados no plano externo.  

Nesse sentido, o Direito Transnacional proporcionaria sua destinação a fluir 

em vários estados/territórios, com capacidade não apenas da 

justaposição/transposição de espaços territoriais, mas também sendo possível a 

emergência de novas instituições multidimensionais. Objetivaria, também, “a 

produção de respostas satisfatórias aos fenômenos globais contemporâneos, 

principalmente na limitação e na “republicanização” dos novos poderes deles 

surgidos”189. 

Heloise Siqueira Garcia190 bem conceitua o Direito Transnacional, a partir 

das nuances apresentadas na visualização do Estado Transnacional:  

Acredita-se que a melhor conceituação e visualização do Estado 
Transnacional está na conjugação de todas as nuances 
conceituais e caracterizadoras apresentadas: o Direito 
Transnacional é um conjunto de ordens, normas e princípios 
evoluídos das concepções dos direitos internos, dos direitos 
humanos e da Economia frente à influência do cenário global 
decorrente da globalização, pautados pela Solidariedade 
sustentável, pela Justiça Ambiental e pelos próprios direitos 
humanos, cuja aplicação é garantida mundialmente pela 
organização jurídica interna dos Estados nacionais a indivíduos, 
empresas, Estados, organizações de Estados, ou outros grupos 
sociais e institucionais.   

Ou seja, a transnacionalização do direito seria um modo progressivo de 

transformação dos direitos internos, sempre com o olhar nas mudanças no cenário 

internacional, bem como dos movimentos transnacionais. Proporcionaria ordens ou 

conjuntos normativos produzidos do próprio tecido social, sem a intermediação 

estatal, mas que regulem as relações em determinados setores sociais, em 

determinado campo de atividade, independentemente da localização no globo191. 

                                                
189 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional, p. 23. 
190 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 

possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
transnacional. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Itajaí, maio de 2019, p. 339-340. 

191 NASSER, Salem Hikmat. Comentário ao texto “A justiça constitucional nos Contextos 
supranacionais” de Gilmar Mendes . In: NEVES, Marcelo (coord.). Transnacionalidade do Direito: 
Novas Perspectivas dos Conflitos entre Ordens Jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010., p. 
300.  
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Nele, todas as normas reguladoras, de todos os tipos, de fatos ou atos que 

ultrapassam as fronteiras nacionais, devem ser levadas em conta, revelando o 

desprendimento de conceitos e institutos tradicionais estáticos e contando com uma 

fonte abundante de normas como guia192-193, vez que, em resumo, é direito híbrido 

que mescla o direito nacional com o direito internacional e considera o ordenamento 

como um todo194. 

Neste sentido, algumas manifestações práticas da Transnacionalidade e do 

Direito Transnacional são percebidas no cotidiano e podem ser citadas: a União 

Europeia195 é um dos principais exemplos, porquanto ser palco de importantes 

acontecimentos transnacionais tanto em sua formação política e institucional como no 

seu processo de integração, como se vê no Tratado de Schengen; o Direito 

Transnacional do Trabalho é outro exemplo enquanto ramo do Direito Transnacional 

que emerge dada a atividade reguladora de atividades transnacionais; do mesmo 

modo, os Direitos Humanos também hão de ser analisados sob a perspectiva da 

Transnacionalidade, em particular quanto aos chamados de Novos Direitos; ainda, o 

Direito Desportivo, a exemplo da atuação do Comitê Olímpico Internacional e da 

criação de Tribunais arbitrais e esportivos; e as manifestações na temática ambiental 

global, além de exemplos na esfera criminal, dentre diversas outras manifestações196.  

Tudo isso evidencia que o Direito Nacional e o Direito Internacional não se 

mostraram eficazes para regular relações que ultrapassam as fronteiras nacionais, 

                                                
192 JESSUP, Philip. Direito Transnacional. Portugal: Ed. Fundo de Cultura, 1965, p. 12-13. 
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“não geraram mecanismos eficazes de governança, regulação, intervenção e coerção 

para as demandas transnacionais”197.  

Heloise Siqueira Garcia198 ao discorrer sobre empatia, na ideia trazida por 

Jeremy Rifikin na sua obra “La civilización empática”, relata a importância dos critérios 

de cidadania global para demonstrar a necessidade de existência de empatia global 

no mundo interconectado, com objetivo premente de conservar a Terra e, por 

consequência, evitar o fim da civilização. Aliada aos critérios de solidariedade, a 

empatia é essência para uma visão sobre o Direito Transnacional, por meio de uma 

consciência global solidária com a ampliação da visão humana voltada para os 

problemas da humanidade. 

A partir daí, pode-se caracterizar a existência de espaços jurídicos 

transnacionais como sendo a emergência de novos conceitos democráticos de 

solidariedade e cooperação, livres das amarras ideológicas da modernidade. Esse 

novo espaço público é decorrente da intensificação da complexidade das relações 

globais, deve ser dotado de capacidade jurídica de governança, regulação, 

intervenção e coerção, e ter como objetivo projetar a construção de um novo pacto de 

civilização mais atento e sensibilizado com as questões ecológicas globais199. 

Manuel Castells200 indica a necessidade de propagação de uma 

emergência da sociedade civil global, com fundamento na crise de legitimidade das 

instituições nacionais, bem como em razão do sistema político obsolescente em gerir 

os problemas mundiais em escala global. Destacam-se as seguintes formas de 

organização e ação: organizações populares; grupos comunitários; sindicatos; grupos 

                                                
197 PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. Manifestações do Direito Transnacional e da 

Transnacionalidade. In: PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio; BALDAN, Guilherme Ribeiro (Org). 
Transnacionalidade e sustentabilidade: possibilidades em um mundo em transformação. 
Rondônia: Emeron, 2018. p. 20. 

198 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
transnacional. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Itajaí, maio de 2019, p. 323. 

199 PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. Manifestações do Direito Transnacional e da 
Transnacionalidade. In: PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio; BALDAN, Guilherme Ribeiro (Org). 
Transnacionalidade e sustentabilidade: possibilidades em um mundo em transformação. 
Rondônia: Emeron, 2018. p. 20/21. 

200 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil 
global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 112-120 
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de interesses para defesa local ou setorial; organizações não governamentais – 

ONG’s – com marco de referência global ou internacional; movimentos sociais para 

controle do processo de globalização; movimentos de opinião pública, com objetivo 

de mobilização espontânea ad hoc, com sistemas horizontais e autônomos de 

comunicação. 

No mesmo sentido, Ulrich Beck201 também propõe razões para concepção 

de necessidades de ação transnacional voltadas a aliviar as realidades da 

globalização: alargamento do campo geográfico com densidade de intercâmbio 

internacional, com caráter global de rede de mercados financeiros; as tecnologias de 

comunicação e informação em revolução permanente; universalidade de respeito aos 

direitos humanos; correntes das indústrias globais de cultura; política mundial 

policêntrica com mais atores transnacionais; atenção aos danos e atentados 

ecológicos globais; atenção aos conflitos transculturais; atenção ao problema da 

pobreza mundial. 

Assim, é nítido que a soberania dos Estados-Nações é relativizada nesse 

contexto de fluidez que fragiliza o Estado Constitucional Moderno, fruto da soberania 

exercida no território nacional, em particular pelos impactos do mercado. Dito de outro 

modo, “[...] o Estado Moderno passa a contestar a sua invencibilidade soberana de 

outrora e a sua capacidade exclusiva de ordenamento dos relacionamentos entre os 

sujeitos que o cercam”202. 

Nas palavras de Renata Albuquerque e Átila de Alencar 203 “a tensão posta 

é como se criar instrumentos que possam viabilizar esse intento ao mesmo tempo em 

que se adotam fórmulas padronizadas de solução de conflitos de caráter transnacional 

sem fragilizar a supremacia constitucional local”. 

                                                
201 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 

Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 29-30. 
202 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 

transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 314-315. 

203 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 309-310. 
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A própria criação de organizações transnacionais por si só relativiza a 

soberania estatal, isso porque desse contexto derivam normas que incidirão sobre 

nações diferentes e, de certa forma, o Estado admite o controle dos seus atos por 

organismos internacionais e contrai obrigações externas204. 

Devido a globalização, finanças, comércio e indústria de informações 

globais,  

[...] todos têm interesses adquiridos no ‘Estados fracos’ – porque 
estes, continuam sendo Estados e, de forma deliberada ou 
inconscientemente, esses interestados, instituições supralocais 
permitem o agir com o consentimento do capital mundial; os 
Estados fracos são precisamente de interesse da Nova Ordem 
Mundial para sustentar e reproduzir a realização de negócios 
das empresas globais205.  

Para Pedro Hespanha206 é uma tendência progressiva dos países do Sul 

para os do Norte, com aproximação da estrutura social dos países industrializados 

dos países do Sul, caracterizados pela diversidade, indistinção e insegurança. Visível 

na configuração do emprego precarizado, descontínuo e informal, com polarização 

social, citando Ulrich Beck, quando designou esse modelo de “brasilização”. 

Molda-se, à vista disso, um novo cenário do Estado Constitucional Moderno 

que, apesar de tradicionalmente ter como pilar os princípios da democracia e da 

soberania nacional207, se vê diante uma nova realidade em que “a globalização da 

                                                
204 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 

transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 316. 

205 NASCIMENTO, Eliana Maria de Senna do; GONÇALVES, Sérgio Luiz. Democracia e 
transnacionalidade: a democracia como paradigma de garantia dos direitos fundamentais através 
da solidariedade no século XXI. Revista Brasileira de Direito, 10(2): 85-101, 2014, p. 91. 

206 HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 
desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 163 

207 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 316. 
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economia elimina os compromissos do Estado Social, porque inerente ao 

capitalismo”208.  

O novo poder das empresas transnacionais trata-se do ataque 
aos centros materiais vitais da sociedade moderna fundada no 
Estado Social, que teve seu caminho aberto sem revolução, sem 
mudanças legislativas ou constitucionais e apenas com o curso 
normal, por assim dizer, do business as usual. 209 

Questionamentos acerca do modelo de Estado Constitucional alicerçado 

na soberania interna e no monopólio de produção legislativa, portanto, surgem, “[...] 

visto que os ideais de supremacia no âmbito interno e independência na ordem 

externa não acompanharam as transformações sociais [...]. Na perspectiva da 

soberania externa, o Estado perde seu poder em detrimento de ‘supersoberania 

supranacional’”210.  

O ordenamento jurídico interno vem sendo, nessa toada, cada vez mais 

universal, internacionalizado e transnacionalizado, ainda que de modo gradual, a 

exemplo da previsão na Emenda Constitucional nº 45 de participação do Brasil no 

Tribunal Penal Internacional211, 

[...] assim, é preciso a conciliação entre os novos objetos de 
estudo e o método coerente a ser utilizado. Os novos métodos 
que devem ser buscados pelo sistema jurídico, a partir do 
fenômeno da globalização, devem ser apontados para o 
mercado internacional, crises econômicas, blocos econômicos, 
relação entre homem e mercado, entre outros212. 

                                                
208 NASCIMENTO, Eliana Maria de Senna do; GONÇALVES, Sérgio Luiz. Democracia e 

transnacionalidade: a democracia como paradigma de garantia dos direitos fundamentais através 
da solidariedade no século XXI. Revista Brasileira de Direito, 10(2): 85-101, 2014, p. 91. 

209 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 17. 

210 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 319. 

211 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 319-320. 

212 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 320. 
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Há, dessa maneira, íntima relação entre as mudanças sociais e as novas 

relações constituídas a partir da transnacionalidade que refletem e influenciam 

diretamente no catálogo de direitos fundamentais previstos no bojo da Constituição 

Federal. 

Essa influência impõe aos Estados políticas determinadas, aliadas a 

decisões econômicas e políticas mundiais, dificultando ainda mais a tomada de 

decisões individualizadas/abstratas e que acabam favorecendo o monetarismo, a 

desregulação, o livre comércio e o fluxo de capitais da esfera pública a privada213. 

Dessa tendência emana a característica da policentricidade, a qual designa 

uma multiplicidade de centros de decisão jurídica a nível global oposta a ideia do 

Estado-nação que tem no Direito um único centro, apresentando como exemplo as 

normas emanadas da ONU e da União Europeia. Vê-se aí claro reflexo no Direito de 

normativas supranacionais214. Neste ponto,  

todo el engranaje que implicó este principio del monopolio estatal 
de la producción jurídica, propició la construción de la base 
terórica del paradigma dominante em la ciência jurídica 
moderna: el iupositivista. [...] em el Estado, que es el derecho, 
radica la soberania. Em tanto que supremo, el sistema jurídico 
excluye cualquier otro sistema; no sería supremo si existiera 
outro ordenamiento normativo superior o del mismo nível que le 
hiciera competência215. 

A partir disto, assumem os centros econômicos de produção jurídica 

transnacional, participação cada vez mais crescente nesse cenário, os quais reúnem 

as seguintes características:  

1. Realizar sus operaciones a nivel global [...]; 2. Producir 
normatividad que aspire: a) Ser incorporada em las legislaciones 
nacionales, b) Ser acatada por los Estados, c) Ser adoptada por 
particulares, sin importar su jusisdicción nacional216. 

                                                
213 CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la globalización 

económica. Notas de uma pluralidade jurídica transnacional. Ciudad de México, 2014, p. 112. 
214 CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la globalización 

económica. Notas de uma pluralidade jurídica transnacional. Ciudad de México, 2014, p. 112-
115. 

215 CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la globalización 
económica. Direitos Fundamentais & Justiça. Ciudad de México, 2014, p. 117. 

216 CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la globalización 
económica. Notas de uma pluralidade jurídica transnacional. Ciudad de México, 2014, p. 145. 
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Nisso percebe-se, segundo Aleida Hernandez 217, um vazio de direito 

público que passa a ser ocupado pelos centros de decisão política e jurídica 

transnacional, gerando um pluralismo jurídico marcado pela participação ativa de 

organizações transnacionais e flexibilização do direito estatal, dentre uma operação 

do direito em meio a redes jurídicas simultâneas.  

Isso porque, num sistema econômico que promove a destruição do trabalho 

e produção de desemprego, nos leva a compreensão de quebra da aliança histórica 

“entre sociedade de mercado, Estado-Providência e a democracia que fundou o 

projecto de modernidade do Estado nacional”218. Na prática:  

no âmbito específico dos mercados de trabalho, a pressão das 
empresas transnacionais para introduzirem políticas que lhes 
garantam uma certa liberdade de acção levou os Estados a 
conservar o seu papel estritamente social e a delegar de facto 
nas empresas a tarefa de assegurar o desenvolvimento 
econômico dos países219. 

Disso tudo, pois, deriva a importância de se dar a devida atenção ao Direito 

Transnacional e ao contexto em que os direitos fundamentais estão insertos na 

atualidade, tendo em conta a influência considerável dos fenômenos da globalização 

e da transnacionalidade em leis e políticas nos Estados, especialmente quando 

originalmente internacionais e depois internalizadas, e no uso do direito internacional 

na interpretação do direito interno220. Eis, portanto, uma conjuntura que exige 

adaptações e soluções desafiadoras. 

Eliana Maria e Sérgio Luiz221 citam as palavras de Paulo Márcio Cruz nessa 

linha, que dispõe que “[...] o grande desafio para o século XXI será a construção de 

                                                
217 CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la globalización 

económica. Notas de uma pluralidade jurídica transnacional. Ciudad de México, 2014, p. 164-
165. 

218 HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 
desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 164. 

219 HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos 
desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.). Globalização 
Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. Edições Afrontamento. p. 175. 

220 KOH, Harold Hongju. Por que o Direito transnacional é importante. Faculty Scholarship, 2006, p. 
4. 

221 NASCIMENTO, Eliana Maria de Senna do; GONÇALVES, Sérgio Luiz. Democracia e 
transnacionalidade: a democracia como paradigma de garantia dos direitos fundamentais através 
da solidariedade no século XXI. Revista Brasileira de Direito, 10(2): 85-101, 2014, p. 94. 
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uma Sociedade Democrática transnacional, respeitadora das diferentes de 

concepções humanas, baseada na paz, na preservação da vida, na justiça social e no 

acesso de todos ao bem-estar”. 

Por fim, destaca-se que um ordenamento jurídico de governança 

transnacional não é utopia, desde que assegure o desenvolvimento sustentável e o 

interesse geral, universalizando direitos fundamentais e fazendo uso da globalização 

e transnacionalidade em favor dos cidadãos, sob pena de retrocesso.  

Nesse sentido, de novo olhar para a figura estatal, importante a apropriação 

no próximo capítulo da pesquisa, o estudo da categoria sustentabilidade e todos os 

aportes teóricos sobre a temática, em especial a sua dimensão social, no viés de 

promoção do bem estar do capital humano. 
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CAPÍTULO 2 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL COMO PROMOTORA DE EQUIDADE 
E JUSTIÇA SOCIAL 

 

O termo “sustentabilidade” passou a integrar o vocabulário dos cidadãos, o 

rótulo dos produtos transformou-se em política empresarial e, ao mesmo tempo, está 

presente em todos os discursos políticos mundo afora. Este uso comum faz com que 

seja possível identificar políticas sustentáveis estatais na mobilidade urbana, no 

consumo consciente, na proteção da fauna e flora, no mercado de trabalho, etc.  No 

mundo jurídico, o conceito de Sustentabilidade e sua natureza jurídica passaram a ser 

uma construção complexa e desafiadora, mas que não se discute sua 

imprescindibilidade.  

A partir do reconhecimento da importância deste termo, o presente capítulo 

parte do pressuposto de que a Sustentabilidade é um princípio multifacetado e que, 

na sua dimensão social, integra o rol de Princípios da hermenêutica jurídica das 

normas trabalhistas. Isso porque a efetivação desses direitos sociais trabalhistas, 

previstos na Constituição Federal, dependem precipuamente da atuação do legislador 

infraconstitucional e da interpretação que se dará às normas. Logo, necessário, 

questionar se existe a possibilidade de o Princípio da sustentabilidade, na sua 

dimensão social, ser ou não um postulado normativo obrigatório na interpretação das 

normas trabalhistas, objetivando analisar se aquelas normas contrárias poderiam ser 

tidas por inválidas.  

Para isso, será dedicada conceituação do Princípio da sustentabilidade, 

identificação das suas dimensões e um olhar como novo paradigma. A segunda parte 

descreverá os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, 

em especial o Objetivo 8, que trata o trabalho decente e crescimento econômico. Para 

isso, é necessário o aporte teórico de Paulo Márcio Cruz, Gabriel Real Ferrer, Juarez 

Freitas, Heloise Siqueira Garcia, Klaus Bosselmann, Denise Schmitt Siqueira Garcia, 
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Maria Cláudia da Silva Antunes, Amartya Sen, Serge Latouche, Rachel Carson, 

Konrad Hesse, Marcelo Neves, J.J. Canotilho, entre outros autores. 

2.1 SUSTENTABILIDADE: SUAS DIMENSÕES, PRINCÍPIO E NOVO 
PARADIGMA222  

Na compreensão dos problemas da humanidade e a Terra, resta evidente 

que a natureza é instrumentalizada, produzindo risco à espécie humana e à vida em 

geral no planeta. Diferentemente das crises vividas pela civilização antiga, a 

sociedade contemporânea não abarca somente os indivíduos, governos ou 

instituições sociais, mas também observa as dimensões planetárias.  

Para exemplificar, Juarez Freitas223 elenca os dramas da civilização 

contemporânea, em especial os socioambientais: pobreza extrema, desigualdade 

social, aquecimento global, insegurança alimentar, exaurimento dos recursos naturais 

e outros. Devem ser enfrentados e entendidos de maneira não isolada, nem estática 

e sim, por meio de uma abordagem sistemática, empírica e integrada, levando em 

consideração elementos sociais, ambientais, econômicos e jurídico-políticos. 

Portanto, a sustentabilidade surge com racionalidade dialógica, interdisciplinar, 

criativa, antecipatória, mediadora de consequências e aberta. 

A sustentabilidade é um dos temas mais discutidos no século XX e muitos 

serão os debates no século XXI, e não sem motivo. É assunto diretamente ligado à 

manutenção da vida no planeta, com componentes sociais, ambientais, econômicos, 

éticos e jurídico-políticos, ou seja, multidimensional224.  

Contudo, segundo Klaus Bosselmann225, a ideia de sustentabilidade e o 

seu conceito é tão antigo quanto a história jurídica europeia, porquanto influenciaram 

a elaboração de leis de países europeus. Segundo ele, os conceitos de 

                                                
222 Parte deste subcapítulo que trabalha sustentabilidade se trata de uma revisão e ampliação das 

ideias discutidas e publicizadas no artigo: ASSIS, Vinicius de; SALIB, Marta Luiza Leszczynski. O 
Princípio da Sustentabilidade Social como novo paradigma hermenêutico do Direito na efetivação 
de direitos trabalhistas. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; (Org.). Direito e 
Sustentabilidade - Temas contemporâneos. Rio de Janeiro: LUMEN JURIS, 2020, v. 1.  

223 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p.40. 
224 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p.61. 
225 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 30-31. 
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sustentabilidade advêm cerca de 600 anos antes do século XX, quando a Europa 

continental sofreu uma intensa crise ambiental, fruto do desenvolvimento agrícola e 

da utilização de madeira entre 1300 e 1350. Em razão disso, principados e cidades 

locais promoveram medidas de reflorestamento em larga escala, editando leis 

subsidiada nos conceitos de sustentabilidade, primando que não deveria desmatar 

madeira além da quantidade que pudesse crescer novamente. 

Essas edições legislativas geraram efeitos até 1800, em razão de outra 

crise ambiental e alimentar na Europa. Isso porque a população agrícola tradicional 

viu-se substituída pela moderna civilização industrial, pois iniciava-se a Revolução 

Industrial, movimento que levou profunda transformação no uso dos recursos 

naturais226.  

Dentro desse processo histórico, o Direito restou influenciado, 

principalmente a adotar a concepção da ideia da “livre iniciativa privada”, afastando-

se da orientação dada pela sustentabilidade local e pública, o que levou ao quase 

desaparecimento dos direitos públicos ambientais no início do século XIX. O direito 

privado e o direito de propriedade absoluta ignoraram a devida proteção ambiental227. 

Embora esse cenário, foi somente a partir da década de 1960 que se deu 

início às discussões em nível mundial sobre temas que tratavam de Direito Ambiental, 

o que Gabriel Real Ferrer228 chamou de “primeira onda” com o impulso político dado 

pela Conferência Mundial de Estocolmo em 1972, que subsidiou o início da legislação 

ambiental com sua previsão constitucional. Uma “segunda onda” deu-se com a 

segunda conferência mundial sobre meio ambiente em 1992 no Rio de Janeiro, com 

o fortalecimento de novos atores sociais imbuídos de proteção ambiental, onde 

iniciaram-se as discussões sobre as dimensões da sustentabilidade. A “terceira onda” 

parte da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente de 2002 realizada em 

Johannesburg, a chamada Rio+10, com as reflexões centrais voltadas ao 

desenvolvimento sustentável. Contudo, as metas e medidas não produziram efeitos 

                                                
226 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 33-34. 
227 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 33. 
228 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿Construimos 

juntos el futuro? Revista Eletrônica Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, 
dezembro de 2012. p. 318. 
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na implementação eficaz de mecanismos de governança ambiental planetária. Tal 

sentimento de fracasso perdurou até a “quarta onda”: a Conferência Mundial do Meio 

Ambiente sediada novamente no Rio de Janeiro em 2012, a chamada Rio+20. 

Embora as discussões políticas dos Estados de governança global 

ambiental não avançarem a contento, temos que urge observar a sustentabilidade 

como inspiração da necessidade de se instituir um processo pelo qual a construção 

da sociedade global observe a necessidade de perpetuação no tempo com garantia 

da dignidade humana. Nada mais é que garantir o futuro da espécie e progredir na 

sua humanização229.  Nesse sentido, Denise Schmitt Siqueira Garcia230 demonstra as 

diversas conotações importantes do termo sustentabilidade: “[...] decorre do conceito 

de sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à manutenção, conservação, 

permanência, continuidade e assim por diante”.  

Para Klaus Bosselmann231, a sustentabilidade é uma necessidade humana, 

pois dela depende a continuidade das culturas e das sociedades, condicionada à 

manutenção dos sistemas ecológicos. Gabriel Real Ferrer232 assim descreve o papel 

da sustentabilidade: 

La sostenibilidad no es outra cosa que um proceso mediante el 
que se persigue construir uma sociedad global capaz de 
perpetuarse indefinidamente en el tiempo em condiciones que 
aseguren la dignidad humana. Tras el objetivo de constrir esa 
nueva sociedad, será sustenible todo quanto contribuya a esse 
proceso e insostenible lo que se aparte del él.  

Dentro de uma perspectiva global é certo que os danos socioambientais 

não estão contidos pelas fronteiras geográficas, refletindo em toda humanidade de 

alguma forma. Leonardo Boff233 destaca o papel da sustentabilidade nesse cenário, 

                                                
229 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 

como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, p. 239, 2015. 
230 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A atividade portuária como garantidora do Princípio da 

Sustentabilidade. Revista Direito Econômico Socioambiental, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 375-399, 
jul./dez. 2012. p. 389. 

231 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 27. 

232 FERRER, Gabriel Real. En trabajo se ha realizado en contexto de una consultoria (ROLAC 
2014- 043) realizada para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. PROGRAMA DE 
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA-UNEP).  

233 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: O que é – O que não é. 2. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Vozes, 2013. p. 17.  
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para tanto, deve envolver todo o planeta, com equidade e, por consequência, o bem 

produzido de uma parte não deverá levar prejuízo a outra. Seus custos e benefícios 

devem observar a proporcionalidade e solidariedade. Não basta uma porção da Terra 

garantir a sustentabilidade, e sim, na medida do possível, elevar as demais partes ao 

mesmo nível. 

Pela leitura de Gabriel Real Ferrer, Maikon Glasenapp e Paulo Márcio 

Cruz234, a sustentabilidade se consolida “como paradigma indutor das relações sociais 

(para a empatia e solidariedade), político-jurídico-econômicas”, por consequência, 

age na produção e aplicação do direito dentro de vias democráticas, possibilitando a 

harmonização de diferentes sistemas axiológicos e a coabitação dos sistemas 

jurídicos. 

A partir desta compreensão surge o entendimento da sustentabilidade 

como novo paradigma axiológico transnacional, sendo imperioso para o 

desenvolvimento da própria vida e para a sua preservação, e da humanidade e sua 

relação com a Terra. Maria Cláudia da Silva Antunes e João Luiz de Carvalho 

Botega235 registram:  

a sustentabilidade surge como novo paradigma axiológico 
transnacional, mais ético, solidário e humano, como tentativa de 
resposta à crise socioambiental criada pelo próprio homem em 
sua relação com a natureza. A sustentabilidade, assim, exige 
uma mudança de mentalidade com vistas à construção de uma 
nova ordem econômica (mais equilibrada), social (mais justa) e 
ambiental (que proteja a vida humana na Terra de forma 
sustentável e digna). 

Nesse sentido, a sustentabilidade vista como um paradigma subsidia uma 

mudança de visão na responsabilidade do Estado, da sociedade e de cada indivíduo 

de forma equilibrada, socialmente mais justa, ética e eficiente. Além da possibilidade 

de aperfeiçoar mecanismos de prevenção socioambiental, seja por meio do direito, na 

                                                
234 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 

novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
2014. ISSN 2175- 0491, p. 1.455.  

235 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; BOTEGA, João Luiz de Carvalho. Sustentabilidade, 
Sociedade de risco e alimentos transgênicos: disputas definitórias e o projeto de lei n. 
4.148/08. (p. 255-274). XXIV Congresso Nacional do CONPEDI – UFMG/FUMEC/DOM HELDER 
CÂMARA. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 259 
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elaboração da legislação e nas instituições jurídicas, seja por meio do incentivo de 

investimentos para a educação ambiental e sustentável. 

Para isso, o Estado tem papel primordial na concretude da 

sustentabilidade, com ações mais efetivas de regulação, orientação e fiscalização, 

apontando a necessidade do poder estatal de superar os autoritarismos, coronelismo, 

patrimonialismos e omissivos políticos236. 

Logo, esse novo paradigma axiológico transnacional é via fértil do ponto 

de vista ético, solidário e humano para levar instrumentos e respostas à crise 

socioambiental da sociedade contemporânea, bem como promove a reflexão na 

mentalidade dos Estados e indivíduos na busca de um ambiente social justo e 

ambientalmente protetor da vida na Terra. 

Uma discussão importante na categoria sustentabilidade é seu caráter 

multidimensional. É incontroverso as várias dimensões atreladas a temática, contudo, 

os estudiosos do tema variam em relação a quais e quantas dimensões poderiam 

alcançar a completude de sua abordagem teórica e prática.  

De início, a divisão clássica das dimensões se deu pelo menos desde a 

Cúpula de Johannesburgo, na qual dividiu-se em: ambiental, social e a econômica. 

São três grandes pilares da sustentabilidade, mas o ambiental é o primeiro e mais 

conhecido, posto que é o motor das preocupações globais, movimentam a 

comunidade internacional no sentido de promoção de ações comuns para tomada de 

consciência da necessidade de preservação do ecossistema planetário. Com dito, a 

Conferência de Estocolmo de 1972 desperta para que essa realidade de preocupação 

coletiva penetre nas agendas internacionais, de forma que o progresso mundial torne 

possível a sustentação da vida humana no Planeta, com a devida correção da pressão 

sobre o ecossistema237. A ideia era a proliferação da legislação em matéria ambiental 

e sua consequente constitucionalização em vários países. 

Deriva da importância da proteção do meio ambiente e do Direito 

Ambiental, com finalidade principal de garantia de sobrevivência do planeta, por meio 

                                                
236 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p.175. 
237 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 

como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, 2015 ,p. 243-244. 
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da preservação e melhoria dos elementos físicos e químicos, numa busca de melhor 

qualidade de vida do homem na Terra238. 

A dimensão ambiental institui o direito das gerações atuais e futuras a um 

meio ambiente saudável e limpo em todos seus espectros. Há uma ideia de que não 

haverá qualidade de vida e longevidade digna em um planeta degradado e/ou no 

limite, cuja manutenção da vida humana está diretamente ligada a qualidade 

ambiental 239. 

A sustentabilidade econômica parte do fundamento de resolução de um 

duplo desafio: aumentar geração de riqueza atendendo um modo ambientalmente 

sustentável e, também, promover mecanismos de distribuição de recursos de maneira 

mais justa e homogênea240. Portanto, uma alocação de recursos mais eficiente, com 

destinação social e preservação do meio ambiente. 

Heloise Siqueira Garcia e Denise Schmitt Siqueira Garcia241 levam em 

consideração dois motivos para a dimensão econômica da sustentabilidade no 

pensamento da economia com finalidade de melhoria de vida das pessoas: 

1. Não haveria a possibilidade de retroceder nas conquistas 
econômicas de desenvolvimento alcançadas pela sociedade 
mundial; e 2. O desenvolvimento econômico estaria interligado 
com a dimensão social do Princípio da Sustentabilidade, pois ele 
é necessário para a diminuição da pobreza alarmante.  

Eficiência e equidade sopesados levam ao equilíbrio das externalidades 

provenientes dos benefícios e custos dos empreendimentos públicos e privados, 

sempre na tentativa de medição das consequências a longo prazo242. Assim, a 

                                                
238 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de 

sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. Revista de 
Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016. p. 153 

239 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de 
sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. Revista de 
Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016. p. 153 

240 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 
como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, p. 239, 2015. 

241 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de 
sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. Revista de 
Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016. p. 153 

242 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de 
sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. Revista de 
Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016. p. 154 
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dimensão econômica da sustentabilidade produziria uma nova economia, fundada na 

reformulação de comportamentos e categorias e com planejamento de longo prazo, 

aliados ao afastamento do culto excessivo dos bens e com a cultura de um sistema 

de incentivos243. 

A dimensão social244 da sustentabilidade é um espectro muito amplo 

como a construção de uma sociedade fundada na harmonia e integração. Tudo que é 

humano não escapa desse objetivo. Proteção dos direitos humanos, garantia da 

diversidade cultural, exclusão de discriminação, acesso à Direitos Sociais, tais como 

saúde, educação e direitos dos trabalhadores são exemplos que cabe na sua égide245.  

Seu fundamento é o capital humano, o que socialmente se relaciona a 

qualidade de vida dos seres humanos. A melhoria na vida dos indivíduos por meio da 

redução de desigualdades, da miséria, com nivelamento da renda, garantia de 

educação, moradia, alimentação e trabalho digno. Tudo fundado na garantia dos 

Direitos Sociais previstos na Constituição de 1988 e concretude do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

A exclusão ou a redução dos direitos fundamentais sociais levam a um 

modelo de desenvolvimento excludente e iníquo, comprometendo a garantia intra e 

intergeracional dos seres humanos246. Se entrelaçam, portanto, as dimensões 

ambiental, econômica e social, pois não há garantia das presentes e vindouras 

gerações sem racionalidade ambiental e econômica e promoção de justiça social. 

Juarez Freitas247 propõe a ideia de cinco dimensões, correlatas e com a 

proposta de construção real da sustentabilidade. Acolhe as três da divisão clássica e 

acrescenta mais duas: a ética e a jurídico-política.  

                                                
243 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p.65. 
244 Restou dedicado o subcapítulo 3.3 para aprofundamento da dimensão social da sustentabilidade, 

em especial sua relação com a manutenção de direitos sociais de trabalhadores, objeto da presente 
pesquisa. 

245 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 
como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, p. 239, 2015. 

246 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de 
sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. Revista de 
Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016. p. 154 

247 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 64. 
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A dimensão ética consubstancia a ideia de ligação intersubjetiva e natural, 

numa concepção da solidariedade como dever universal. Essa cooperação parte de 

um dever evolutivo da espécie humana na busca da manutenção da vida no sistema 

ambiental, seu fundamento principal é a produção do bem-estar duradouro e 

dignidade de todos os seres vivos, em oposição ao antropocentrismo estrito, ou seja, 

com a promoção de uma ética universal concretizável.  

ligação intersubjetiva e natural, donde segue a empática 
solidariedade como dever universalizável de deixar o legado 
positivo na face da terra, com base na correta compreensão 
darwiniana de seleção natural, acima das limitações dos 
formalismos kantianos e rawlsianos248. 

Uma ética ambiental impõe a cada indivíduo e à sociedade em geral, 

observar as questões e preocupação ambientais que colocam em risco o 

prolongamento da vida no planeta. Também conduz a uma reflexão de alteridade, isto 

é, de colocar pelo respeito ao outro, inclusive sob uma ideia de futuro (futura geração), 

no centro dessa análise. O componente entre gerações dessa ética, que se utilizava 

da expressão solidariedade intergeracional249.   

 Outro ponto de destaque é a análise da relevância de posicionamentos 

antropocêntricos e ecocêntricos na perspectiva da dimensão ética da 

sustentabilidade. Isso porque, embora se reconheça o ecocentrismo como mais 

contundente em relação à dependência ambiental da condição humana, não há como 

ignorar a relevância e o êxito de uma ética de matriz antropocêntrica com observância 

da preservação ambiental. O homem se tornou perigoso não só para si, mas para toda 

a biosfera, todavia, não é possível separar esses dois planos. Assim, a dignidade da 

natureza se contrapõe ao arbítrio do poder do homem. Filho da natureza, o homem 

deve fidelidade à totalidade de sua criação250.  

 José Eli da Veiga251 leciona que a relação entre homem e natureza 

assemelha-se a um metabolismo, eis que ligado a causas e efeitos próprio de um 

sistema interconectado. Logo, faz necessária a superação da lógica dialética e 

                                                
248 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 64. 
249 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 67. 
250 JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. 

Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. Puc-Rio, 2006, p. 229. 
251 VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012. p. 105. 
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compreender a complexidade e a emergência – características da lógica analítica – 

como os elementos mestres dessa inteiração metabólica, da forma que “A questão 

básica da relação socioambiental está na maneira de se entender as mudanças 

sociais, que jamais podem ser separadas das mudanças da relação humana com o 

resto da natureza”252. 

Nesse cenário, pode-se inferir que as relações econômicas dos 

indivíduos, cada vez mais dependente de riquezas naturais, impingem ao meio 

ambiente um sistema não linear, onde é difícil de prever as reais consequências das 

interações dos mecanismos econômicos de mercado no ambiente natural. Também 

por inferência pode-se ter que o conceito de desenvolvimento sustentável busca trazer 

um mínimo de previsibilidade e linearidade para essa relação, essencialmente, não 

linear253.  

 A sustentabilidade demanda um comprometimento ético do homem para 

com ele mesmo e com a natureza. A ética da responsabilidade impõe a percepção 

que o uso indiscriminado dos recursos ambientais compromete nosso futuro e das 

próximas gerações, obstando condições de vida digna às gerações futuras.    

 Logo, a sustentabilidade é um imperativo ético, onde a atual geração 

deve constitui-la com solidariedade sincrônica e as futuras gerações de forma 

diacrônica, em “sintonia com a natureza, ou seja, em benefício de toda a comunidade 

de vida e dos elementos abióticos que lhe dão sustentação”254. 

No plano jurídico a sustentabilidade é elevada ao patamar de princípio 

constitucional de aplicação direta e imediata, um valor supremo, com responsabilidade 

                                                
252 VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012. p. 105. 
253 VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012. p. 115. 
254 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 

novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
2014. ISSN 2175- 0491. p. 1.459. 
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solidária do Estado, da sociedade e de cada ser humano255. Juarez Freitas256 assim 

conceitua a sustentabilidade sob o prisma jurídico:  

trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia 
direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade 
pela concretização solidária do desenvolvimento material e 
imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, 
no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. 

No Estado Democrático de Direito a qual estamos submetidos, a 

Constituição é o comando normativo e os princípios constitucionais adquirem status 

normativo, portanto, conteúdo deontológico, vinculando à ordem jurídica como um 

todo. Então, a Constituição, com sua força normativa, é um documento jurídico e não 

político. Logo, as normas e princípios constitucionais são dotados de 

imperatividade257, conformando a realidade política e social258, com um dever de 

realização e não meras promessas ou conselhos. Deste modo, assim são os efeitos 

da sustentabilidade como princípio jurídico:  

A busca de soluções para as questões ambientais, sociais e 
econômicas globais converte a sustentabilidade em um direito 
de espécie, que exigirá uma nova e ampliada concepção de 
solidariedade, não somente quanto à sua transmutação, mas 
como princípio jurídico gerando autênticas obrigações aos 

                                                
255 Sobre a sustentabilidade como princípio, os Autores descrevem: “A sustentabilidade, assim, 

transformar-se-ia em um princípio constitucional de aplicação direta e imediata, quase que um “valor 
supremo”, o qual estabeleceria a responsabilidade solidária do Estado, da sociedade e de cada ser 
humano pela realização e efetivação de um desenvolvimento socialmente inclusivo, ambientalmente 
limpo, ético e eficiente”.  (SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; BOTEGA, João Luiz de 
Carvalho. Sustentabilidade, Sociedade de risco e alimentos transgênicos: disputas 
definitórias e o projeto de lei n. 4.148/08. (p. 255-274). XXIV Congresso Nacional do CONPEDI – 
UFMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p.262) 

256 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 43) 
257 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 284. 
258 Konrad Hesse foi um dos primeiros a sistematizar do ponto de vista teórico a ideia de força normativa 

da Constituição, quando se opôs à visão de Ferdinand Lassalle que a comparava a um “pedaço de 
papel”. Em suas palavras, “A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada 
realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social”. 
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 24. 
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indivíduos e ao Estado, mas, sobretudo, quanto à sua natureza 
e extensão 259. 

Nesse sentido, “a sustentabilidade não é princípio abstrato ou de 

obediência protelável: vincula plenamente e se mostra inconciliável com o reiterado 

descumprimento da função socioambiental de bens e serviços”260. Não depende do 

agir discricionário dos Poderes darem ou não concretude ao princípio da 

sustentabilidade. A sustentabilidade necessita ser assimilada em sua dimensão 

jurídico-política (além da social, ambiental e econômica)261, capaz de gerar novas 

obrigações e compromisso com a presente e futura gerações.  

 A sustentabilidade consolida-se como novo paradigma dominante ao ser 

construída por múltiplas dimensões com variáveis ecológicas (ambientais), sociais, 

econômicas e tecnológicas, sem perder de vista o viés jurídico dentro de um contexto 

de comunicação ecológica, deliberações democráticas e de comunhão de sistemas262. 

De outro modo, para visualizar a sustentabilidade como princípio 

compulsório da hermenêutica jurídica, é necessário ser alçado ao patamar princípio 

inafastável da interpretação das normas e como o uso deste Princípio como 

instrumento hermenêutico vincula, obrigatoriamente, todos os Estados Nacionais.  

Passadas as três dimensões clássicas (ambiental, econômica e social) 

acrescentadas as dimensões ética e jurídico-política, Paulo Márcio Cruz e Gabriel 

Real Ferrer263 nos traz nova dimensão denominada de tecnológica. Fundada na 

sociedade do conhecimento gerada na inteligência humana individual e coletiva 

acumulada, bem como fator multiplicador de um futuro sustentável. Isso porque o fator 

tecnológico não pode ser olvidado na busca de garantir a viabilidade da 

sustentabilidade. As clássicas dimensões estão determinadas por esse fator. 

                                                
259 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 

novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
2014. ISSN 2175- 0491. p. 1.459. 

260 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 39. 
261 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 24. 
262 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 

novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
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Exemplos são vários, desde o fenômeno da globalização e a internet, 

passando pelas tecnologias de informação e comunicação, nanotecnologias, mercado 

financeiro, até a inteligência artificial como instrumento de substituição do trabalho 

humano. Todos derivam do uso do conhecimento como principal matéria-prima. 

A tecnologia determina o comportamento da sociedade, logo, do futuro da 

espécie humana. O conhecimento e habilidade dos indivíduos levam a uma nova 

dimensão da natureza humana.  

O fato inquestionável, e por isso levanta-se essa questão, é que 
a tecnologia é determinante para entender o comportamento, 
atual e, sem dúvida, futuro, da espécie humana. Com efeito, a 
capacidade para captar e gerir o conhecimento do homo 
sapiens, somada à habilidade do homo faber para criar artefatos, 
tem dado lugar a uma nova dimensão da natureza humana. 
Hoje, o Homem é um homo tecnologicus, pois desenvolve a sua 
vida em função dos utensílios que projeta e constrói. E se 
desenvolve, coletivamente, numa tecnossociedade264. 

Ainda na divisão das dimensões da sustentabilidade, destaca-se o 

posicionamento de Ignacy Sachs265, que nos traz oito perspectivas: social; econômica; 

ecológica; ambiental; territorial; política nacional; e política internacional.  

Já Paulo Márcio Cruz, Denise Schmitt Garcia e Heloise Siqueira Garcia266 

entendem que a sustentabilidade possui cinco dimensões: ambiental (meio ambiente 

saudável e importância do Direito Ambiental como garantia de sobrevivência no 

planeta dos seres vivos); social (proteção dos direitos fundamentais sociais como 

corolário lógico de melhoria da qualidade de vida dos seres humanos); econômica 

(diminuição das externalidades negativas da produção e uma nova economia voltada 

a melhor qualidade de vida); tecnológica (inteligência humana acumulada e aplicada 

em prol de um futuro sustentável); e a ética (fundada na questão existencial, na busca 

da garantia da vida). 

                                                
264 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 

como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, p. 239, 2015.  
265 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009. 
266 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio. Dimensão 

social da sustentabilidade e a pandemia da COVID-19: uma análise das desigualdades sociais. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de janeiro, v. 280, n.1, p. 207-231, jan/abr.2021. p. 212. 
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O autor da presente pesquisa, após o estudo dos aportes teóricos dos 

Autores citados, adota a visão das dimensões da sustentabilidade em seis 

perspectivas, as tradicionais (ambiental, econômica e social) e acrescentadas pelas 

dimensões ética, jurídica e tecnológica. Adere às cinco de Juarez Freitas e inclui a 

tecnológica levantada por Paulo Márcio Cruz e Gabriel Real Ferrer, pelos 

fundamentos ali contidos, ou seja, não podemos olvidar os fatores tecnológicos para 

a concretude da sustentabilidade em seu todo. 

Para além do seu conceito e suas dimensões, é necessário, também, 

analisar a abordagem da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Essa 

nomenclatura “desenvolvimento sustentável” é uma denominação que aproxima 

preocupações ambientais e o desenvolvimento econômico e social267 em âmbito local, 

regional e global. Nesse sentido, comumente refere-se ao desenvolvimento 

sustentável como um meio de desenvolvimento socialmente desejável, 

economicamente viável e ambientalmente prudente268. 

 Surgem, portanto, propostas que vão de uma extremidade a outra, isto 

é, desde concepções meramente simbólicas, com mera criação de nomenclaturas 

sem qualquer consequência prática efetiva, até a extinção total do sistema capitalista, 

passando por uma visão menos radical chamada de decrescimento sereno269.  

                                                
267 Para Daniel Wunder Hachem, a definição contemporânea de desenvolvimento deve considerar suas 

diversas dimensões, não se restringindo a economicidade, vez que um dos pontos cruciais é a 
interdependência da esfera econômica, humana e social, portanto, diferente da noção de 
crescimento. (HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do 
viés econômico: reflexos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. A&C – Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, p. 133-168, jul./set. 2013, 
p.151) 

268 XAVIER, Laércio Noronha. Reinterpretação conceitual do desenvolvimento sustentável em face do 
planejamento urbano e da economia circular. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 
Curitiba, v. 8, n. 1, p. 233-266, jan./abr. 2017. doi: 10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i1.17691, p. 241. 

269 O autor propõe que o decrescimento não é o oposto do crescimento, mas o essencial para o 
equilíbrio entre seres humanos e o meio ambiente, propondo medidas para o abandono do objetivo 
do crescimento ilimitado. Assim, indica o consumo e a produção local, bastando a satisfação da 
necessidade populacional, com os seus inúmeros desafios na quebra de paradigmas sociais e 
políticos. Neste sentido, faz um alerta para que somente se produzam o necessário, já que a biosfera 
é finita e não se regenera na mesma proporção com a qual tem sido destruída. (LATOUCHE, Serge. 
Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2009) 
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 Contudo, o desenvolvimento como liberdade, defendido por Amartya 

Sen270, foge dos extremos referidos e, ademais, dá a devida atenção para o estágio 

atual do desenvolvimento das sociedades humanas. Para ele, a expansão de 

liberdades substantivas é o que promove o desenvolvimento. Isso implica na remoção 

das principais fontes de privação de liberdade, como a “pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos”271. O 

desenvolvimento com foco nas liberdades substantivas emancipa as capacidades 

humanas, leva o indivíduo a reconhecer as condições imprescindíveis para o 

aperfeiçoamento humano e coloca manutenção da nossa existência no centro das 

preocupações humanas. 

Por outro lado, José Eli da Veiga272 relativiza a carga valorativa-científica 

dos indexadores utilizados para medir o dito desenvolvimento (PIB e IDH). Menciona 

que, essencialmente, não ocorrem grandes mudanças, entre o modelo do cálculo do 

PIB e do IDH, na medida em que são geralmente os países com maior PIB que 

também detêm a maior taxa de IDH. Igualmente, menciona os movimentos da corrente 

do pós-desenvolvimento, os quais se opõem ao desenvolvimento no conhecido molde 

pós-modernos, bem como o conceito histórico de desenvolvimento cunhado por 

Amartya Sen.  

 O desenvolvimento sustentável representa uma ideologia eficaz, 

contudo, não pode mascarar os mecanismos “de velhas teorias e práticas que 

imprimem o crescimento econômico sem afugentar a maior externalidade negativa do 

processo produtivo: a degradação ambiental”273. Em assim não observando, conforme 

                                                
270 “As liberdades substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de 

evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como 
liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade 
de expressão etc. Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas e 
de outras liberdades básicas: é o processo de expansão das liberdades humanas...”. SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010, p. 55. 

271 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta, cit, p. 16-
17. 

272 VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012. p. 93-94. 
273 XAVIER, Laércio Noronha. Reinterpretação conceitual do desenvolvimento sustentável em 

face do planejamento urbano e da economia circular. Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 233-266, jan./abr. 2017. doi: 
10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i1.17691, p. 246. 
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enfatiza Rachel Carson274: “as gerações futuras não nos perdoarão, com toda a 

probabilidade, a nossa falta de prudente preocupação a respeito da integridade do 

mundo natural que sustenta a vida”.   

Em um primeiro momento, a sustentabilidade surge da necessidade de 

compatibilização entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental 

(desenvolvimento sustentável) para garantir a satisfação das necessidades atuais 

sem comprometer as gerações futuras; mas que evolui para a necessidade de 

reconhecimento de uma sustentabilidade não apenas ambiental, mas também social, 

política, econômica e cultural.  

Frente a esta perspectiva de integração direitos humanos-sustentabilidade, 

se sobressai o discurso da promoção da sustentabilidade por meio da proteção à vida, 

à dignidade humana, aos direitos sociais. Estas considerações podem ser extraídas 

do próprio Princípio nº. 01 da Conferência de Estocolmo, que proclama275:  

1 - O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio 
ambiente, que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade 
de desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. A 
longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a a um 
estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da 
Tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras 
maneiras e em escala sem precedentes o meio ambiente. 
Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente essencial 
para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida. (sem grifo no 
original) 

Destarte, o conceito de proteção ambiental deve ser feito de maneira 

holística, tutelando o meio ambiente ao tempo que se efetiva o bem-estar humano. 

Não se adota aqui um viés antropocêntrico, pois não se parte da premissa de que 

homem e meio estão dissociados; ao contrário, meio ambiente (natural, cultural, 

social, artificial) deve ser tutelado para garantir o desenvolvimento humano e a 

                                                
274 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Trad. Claudia Sant’Ánna Martins. São Paulo: Gaia. 2010. 

p. 23. 
275Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. Disponível em <http:// 

www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc> Acesso em 02.11.2018 às 22:45 
hs.  
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efetivação de seus direitos mais fundamentais, pois o homem integra o meio e o seu 

declínio leva à degradação ambiental em suas demais dimensões.  

Este entrosamento leva à construção de um viés da sustentabilidade que 

protege o bem-estar do ser humano e que deve tentar blindá-lo do sofrimento, da dor, 

da angústia humana, da indignidade. O artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito 

dos Tratados ressalta o quão claro fica que as obrigações decorrentes das normas de 

respeito obrigatório por todos os Estados Nacionais são obrigações erga omnes, pois 

têm potencial para atingir e prejudicar todo interesse público internacional. Diz o autor: 

Por outro lado, da análise do Artigo 53 da Convenção de Viena 
sobre Direito dos Tratados fica bastante claro que as obrigações 
decorrentes da violação de uma norma de jus cogens, por afetar 
a sociedade internacional em seu conjunto, configuram 
obrigações erga omnes, que se definem como a obrigação 
internacional que vincula um Estado em relação a todos os 
outros Estados, que, por sua vez, estão vinculados pela mesma 
norma e se encontram na mesma situação jurídica. São 
obrigações relativas aos interesses comuns da comunidade 
internacional. O reconhecimento das obrigações erga omnes por 
todos os sujeitos do Direito Internacional funciona como garantia 
do interesse público internacional 276. 

Tendo em vista a perspectiva de que esta qualificação de normas abrange 

direitos compartilhados por todos, a sustentabilidade deve fazer parte deste rol. Para 

Edis Milaré277, a sustentabilidade deve ser vista como tanto em um conceito político 

quanto ecológico, buscando um nível efetivo de bem-estar social. Ela vai além do meio 

natural, atingindo um caráter pluridimensional, em busca da tutela da vida, o que inclui 

as relações de trabalho que garante a subsistência humana, e das relações que o 

homem institui com a natureza. 

Elevando o Princípio da Sustentabilidade a um Princípio Universal, dentro 

da ótica de um Direito Transnacional e adotando a teoria monista com primazia deste 

Direito, seria plausível dizer que se encontrarmos alguma normativa trabalhista que 

não realize este Princípio na sua dimensão social, ela seria inválida278. Poder-se-ia 

                                                
276 PEREIRA, Antônio Celso Alves. A normas de jus cogens e os direitos humanos. Disponível em 

< http://www.faa.edu.br/revistas/docs/RID/2009/RID_2009_02.pdf>. Acesso em 10.11.2018. p.38 
277 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 9ª ed. São Paulo: RT, 2014. p. 68 
278 VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do direito: Direito internacional, globalização e 

complexidade. Tese. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2012. p.171. 
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avistar analogicamente que a Sustentabilidade, no caso em estudo, a social, seria 

vista como “cláusula pétrea” e os Estados não triam liberdade de estabelecer normas 

internas que sejam contrárias a este Princípio. 

Dentro desta ideia, as inúmeras ordens jurídicas se complementam, 

devendo haver um diálogo entre Cortes, para, eventualmente, afastar conflitos e se 

complementarem. Uma das teorias que podem ancorar a ideia deste Princípio 

obrigatório é a Teoria do Transconstitucionalismo279, que “é caracterizado como uma 

relação transversal permanente entre ordens jurídicas em torno de problemas 

constitucionais comuns, como é o caso das questões que envolvem os direitos 

fundamentais e direitos humanos, por exemplo”. O que individualiza essencialmente 

a teoria é o entrelaçamento das ordens jurídicas e as normativas de órgãos 

transnacionais com os tribunais internos dos Estados.  

Ainda, J. J. Canotilho280 por meio da “Teoria da Interconstitucionalidade” 

favorece o entendimento de que é possível uma análise conjunta dos ordenamentos 

nacionais em face de normas tidas como universais. Essa teoria traz para o âmbito 

interno a visão global, pois os Estados precisam respeitar as normativas 

internacionais, ajustando suas legislações aos parâmetros transnacionais. Defende, 

por conseguinte, um contexto de transcendência da ordem constitucional de validade 

meramente territorial dos Estados, considerado a existência de um novo modelo de 

constitucionalismo global, no qual o Direito internacional se torna imperativo e a pedra 

angular deste sistema jurídico281. Para ele, esta interconstitucionalidade permite a 

manutenção da identidade dos Estados, mas garante um sistema de hermenêutica 

jurídica europeia – cenário em que ele construiu esta ideia.  

Dentro, portanto, da lógica de kelsiana, a legitimidade de uma norma será 

sempre hierarquicamente superior; e, no presente caso, na norma hipotética 

                                                
279 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. In: ROMANCINI, Malu; RIBEIRO, Daniela Menengoti. A 

teoria da interconstitucionalidade: uma análise com base na américa latina. Revista de Direito 
Internacional. v. 2. Brasília: UNICEUB, 2015. p.165. 

280 CANOTILHO, J.J Gomes. Teoría de la Constitución. In: TONET, Fernando; ROCHA, Leonel Severo. 
A interconstitucionalidade como produção jurídica descentralizada dentro das novas 
observações estatais. Belo Horizonte: Revista Brasileira de Estudos Políticos, 2017. p.483.  

281 CANOTILHO, J.J Gomes. Teoría de la Constitución. In: TONET, Fernando; ROCHA, Leonel Severo. 
A interconstitucionalidade como produção jurídica descentralizada dentro das novas 
observações estatais. p.483. 
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fundamental de direito internacional. Assim, Hans Kelsen282 acaba por esvaziar o 

conceito de soberania, condicionando-o ao ordenamento jurídico internacional, 

afirmando que: 

O Estado nada mais é do que uma ordem jurídica reconhecida 
pelas demais ordens jurídicas estatais e, portanto, depende de 
outras ordens jurídicas para existir; não há soberania ilimitada 
de nenhum Estado, mas sempre limitada a um ordenamento 
jurídico internacional.  

O que fornece subsídios para esta tese é que a Sustentabilidade obriga um 

diálogo de fontes, fazendo com que o direito constitucional, direitos humanos e os 

tratados internacionais estejam absolutamente ligados e com suas validades 

interdependentes. Assim, nas palavras de Hans Kelsen283, “o Estado deixa de ser uma 

ordem suprema mesmo em seu interior: mesmo deste lado, há uma ordem que lhe é 

superior – o direito internacional – do qual a ordem estatal depende em sua totalidade”.  

2.2 SUSTENTABILIDADE SOCIAL, EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

O presente subcapítulo é destinado a demonstrar a sustentabilidade, na 

sua dimensão social, como impulsionadora de equidade e justiça social, dentro da 

perspectiva de construção de uma sociedade harmoniosa e integrada. Sua égide é o 

humano, tudo aquilo que leva à garantia de qualidade de vida, com a proteção do 

capital humano. 

Nessa perspectiva, a sustentabilidade torna-se uma noção positiva e 

prospectiva na mudança necessária para a sociedade global, para que a humanidade 

possa perpetuar-se no tempo e no espaço indefinidamente. É uma materialização do 

instituto de sobrevivência social284. 

                                                
282 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. In: VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do 

direito: Direito internacional, globalização e complexidade. p.504. 
283 KELSEN, Hans. Le rapports de système entre le droit interne et le droit international public. In: 

VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do direito: Direito internacional, globalização e 
complexidade. p.495.  

284 GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Governança e Sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, 
Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. 
UNIVALI, 2014. p. 65. 
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Esse novo paradigma que é a sustentabilidade engendra-se como indutor 

para redefinições e/ou definições nas pautas axiológicas tanto em plano local, quanto 

em nacional, internacional, global, na compreensão transnacional, na pós-

modernidade285.  

Essas proposições levam a desafios maiores no nosso tempo, isso porque 

a sustentabilidade, com o seu potencial axiológico pós-moderno, necessita coabitar 

com os paradigmas da liberdade, fraternidade e igualdade (indutores do direito 

moderno e das relações sociais), e também garantir o exercício da cidadania, sempre 

no sentir e agir solidário da dimensão transnacional286. 

E a dimensão social da sustentabilidade não é diferente. Maria Cláudia da 

Silva Antunes de Souza e Juliete Ruana Mafra287, citando os ensinamentos de Gabriel 

Real Ferrer sobre sustentabilidade social, discorrem sobre a sustentabilidade social 

como a busca de uma sociedade mais homogênea e melhor governada, sem exclusão 

social, dispondo de acesso à saúde e educação e combate à discriminação. A 

concretização dos direitos humanos se apresenta como essencial para essa dimensão 

da sustentabilidade, com novos modelos de governança e um estatuto de cidadania 

global com maior eficácia e atuação.  

Para Gabriel Real Ferrer288, a sustentabilidade social passa “desde la 

protección de la diversidad cultural a La garantía real del ejercicio de los derechos 

humanos, pasando por acabar con cualquier tipo de discriminación o el acceso a La 

educación, todo cae bajo esta rúbrica”. 

Nesse sentido, seu principal fundamento é a concretude dos Direitos 

Fundamentais Sociais previstos na Constituição de 1988, fundado no Princípio da 

                                                
285 FERRER, Gabriel Real. Calidad de Vida, Medio Ambiente, sostenibilidad y ciudadanía, Construimos 

juntos el futuro?. Revista NEJ – NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS. Itajaí, v.17, n.03, p.310-316, 2012.  
286 GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Governança e Sustentabilidade: constituindo 

novos paradigmas na pós-modernidade. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, 
Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. 
UNIVALI, 2014. p. 66. 

287SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliete Ruana. A sustentabilidade no alumiar 
de Gabriel Real Ferrer: reflexos dimensionais na avaliação ambiental estratégica. In: SOUZA, Maria 
Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade 
segundo Gabriel Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 19. 

288 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía. Construímos 
juntos el futuro? Revista NEJ – – NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS. Itajaí, v.17, n.03, p.310-316, 
2012. p. 322.  
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Dignidade da Pessoa Humana289, por meio da redução de desigualdades, da miséria, 

com nivelamento da renda, garantia de educação, moradia, alimentação e trabalho 

digno, objetivando a melhoria na vida dos indivíduos. 

Tais prestações positivas proporcionadas pelo Estado, seja de forma 

direta ou indireta, conforme ensina José Afonso da Silva290, possibilitam aos mais 

necessitados melhores condições de vida, sempre no sentido de realização de 

equidade social na nossa sociedade. São indivisíveis e interdependentes e 

complementam-se na tutela da dignidade humana291. 

Importante lembrar que os Direitos Fundamentais Sociais estão 

intimamente interligados, vez que a qualidade da educação proporciona uma melhor 

mão de obra trabalhadora, que por sua vez promove uma melhor renda familiar, 

levando a uma condição de vida digna, que por sua vez produzirá menos degradação 

ambiental292. 

A dimensão social da sustentabilidade leva à compreensão de obrigação 

de universalização, com um modelo eficiente e eficaz de Direitos Fundamentais 

Sociais a sociedade, sob pena da governança, pública e privada, ser autofágica, ou 

seja, insustentável, conforme nos ensina Juarez Freitas293:  

na dimensão social da sustentabilidade, abrigam-se os direitos 
fundamentais sociais, que requerem os correspondentes 
programas relacionados à universalização, com eficiência e 

                                                
289 Para Clovis Demarchi: “quando se estabelece a Dignidade Humana como fundamento para os 

Direitos Fundamentais, é considerá-la como condição essencial, conditio sine qua non dos Direitos 
Fundamentais. Ou seja, é a partir da Dignidade Humana que se concebem, se percebem e se 
delineiam os Direitos Fundamentais em determinado Estado.” (DEMARCHI, Clovis. A dignidade 
humana como fundamento para a positivação dos direitos fundamentais. In: DEMARCHI, Clovis; 
OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues; ABREU, Pedro Manoel. Direito, Estado e 
Sustentabilidade. São Paulo: Intelecto, 2016. p. 29) 

290 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 5 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. p. 183. 

291 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão Social do Princípio da 
Sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva 
Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel 
Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 49. 

292 BENDLIN, Samara Loss; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão social do princípio da 
sustentabilidade frente ao artigo 6o da constituição da república federativa do Brasil de 1988. 
Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica 
da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.2, 2o quadrimestre de 2011. p. 435. 

293 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 59. 
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eficácia, sob pena de o modelo de governança (pública e 
privada) ser autofágico e, numa palavra, insustentável.  

Para Tiago Fensterseifer294, a concretude de direitos sociais básicos 

apresenta-se como missão mínima no sentido do indivíduo reconhecer normas a 

respeito de sua própria pessoa, levando-o à compreensão de ser integrante da 

comunidade moral. Pois, ao contrário, é uma forma de exclusão da comunidade 

político-estatal, já que nega sua condição política, sua condição de ser humano, 

ignorando sua dignidade. 

Nesse sentido, a sustentabilidade social pode ser reconhecida, também, 

pela garantia de um mínimo existencial, compreendido como “[...] o conjunto de 

prestações materiais que asseguram a cada indivíduo uma vida com dignidade, que 

necessariamente só poderá ser uma vida saudável, que corresponda a padrões 

qualitativos mínimos”, atuando como diretriz jurídico-material, com abrangência bem 

maior que somente garantir a mera sobrevivência física, e sim um mínimo suficiente 

para o exercício das liberdades fundamentais295. 

Não se pode olvidar o que Ana Paula Barcellos296 ensina sobre mínimo 

existencial, como um núcleo sindicável da dignidade da pessoa humana, uma 

proposta para concretização dos direitos fundamentais, bem como exigíveis 

judicialmente de forma direta.  

Percebe-se, portanto, que o mínimo existencial equivale ao núcleo duro 

dos direitos fundamentais, e não devem ser alterados/retirados, sob pena de violação 

do princípio da dignidade da pessoa humana. Denise Schmitt Siqueira Garcia e 

Heloise Siqueira Garcia afirmam “para cada um dos Direitos Sociais existe um mínimo 

existencial que deve ser mantido”297.  

                                                
294 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão 

ecológica da dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado Democrático de 
Direito. Porto Alegre: livraria do advogado Editora, 2008, p. 266. 

295  SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. Estudos 
sobre a constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente, 2001. p. 91. 

296 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 305.  

297 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão Social do Princípio da 
Sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva 
Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel 
Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 46. 
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Para isso, é necessário estabelecer duas dimensões distintas do mínimo 

existencial: de um lado a existência minimamente digna, fundada na ideia de não ser 

privado do direito que se considera essencial; de outro, o direito de exigir do aparato 

estatal prestações que resultem nesse mínimo298. 

Uma ideia de construção de uma sustentabilidade fundada na equidade e 

justiça social, onde o humano é o mais importante, com observância do mínimo 

estabelecido no texto constitucional, passa, sobretudo, pelas necessidades essenciais 

dos indivíduos, em concretizar as necessidades humanas mais elementares. 

A redução de disparidades de padrões de vida e melhor atendimento às 

necessidades vitais das gerações humanas, por meio da tutela dos direitos sociais 

pelo Estado, sinalizam um projeto político-jurídico para humanidade, com a criação de 

um núcleo mínimo de qualidade de vida299. Logo, sustentabilidade social pode ser 

assim entendida: 

Para tanto, a dimensão social desse Princípio está baseada na 
melhoria da qualidade de vida da sociedade para a redução de 
discrepâncias entre a opulência e a miséria, com a consequente 
garantia da dignidade humana e dos direitos sociais, 
possibilitando pelo menos a manutenção do mínimo existencial 
para que ocorra proteção ambiental.  

Fica também evidente que para garantia da dimensão social há 
necessidade de maior equidade na distribuição de renda, de 
modo a melhorar os direitos e as condições sociais da população 
com a diminuição das desigualdades sociais.  

Destaca-se, porém que uma parcela considerável da sociedade 
brasileira não possui grande parte desses direitos que são 
necessários para uma sobrevivência mínima, portanto, há muito 
ainda que se fazer para o alcance da dimensão social no 
contexto brasileiro300.  

                                                
298 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão Social do Princípio da 

Sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva 
Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel 
Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 46. 

299 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado Democrático de 
Direito. Porto Alegre: livraria do advogado Editora, 2008, p. 276/277. 

300 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão Social do Princípio da 
Sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva 
Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel 
Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 52. 
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A partir dessa análise, de proteção do capital humano, construção de uma 

sociedade harmônica e integrada, de garantias mínimas, atuação prestativa do 

Estado, preservação e concretização dos direitos fundamentais, partimos para o 

enfoque da dimensão social da sustentabilidade na promoção de justiça e equidade 

social, no viés dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. 

Para aferição da sustentabilidade social, no que se refere aos direitos 

fundamentais sociais dos trabalhadores, faz-se necessária a compreensão do direito 

social ao trabalho como vetor de justiça social e desenvolvimento de uma nação. O 

aprimoramento das relações de trabalho, com uma relação humanizada e condições 

dignas.  

Via de consequência é a promoção da sustentabilidade social por meio de 

um critério normativo de reconstrução da ordem econômica, possibilitando um sistema 

econômico justo, equilibrado e sustentável, bem como da organização social, 

promotor de equidade social e justiça social, e do respeito ao meio ambiente na busca 

da sobrevivência em condições sustentáveis e digna. Assim ensinam Maikon Cristiano 

Glasenapp e Paulo Márcio Cruz301: 

A sustentabilidade como novo paradigma e objetivo da 
humanidade aparece assim como critério normativo para a 
reconstrução da ordem econômica (um novo sistema econômico 
mais justo, equilibrado e sustentável) da organização social 
(modificando a estrutura social e a organização da sociedade – 
equidade e justiça social) do meio ambiente (possibilitando a 
sobrevivência do homem em condições sustentáveis e digna – 
respeito ao meio ambiente.  

Isso decorre da constatação do trabalho como um bem moral do homem, 

útil e fundamental à dignificação humana, vez que é através dele que o homem se 

realiza, edifica a família e torna possível sua própria subsistência. Aquele que tem 

trabalho é livre, enquanto o que não tem, não usufrui dos direitos sociais em sua 

plenitude302. É nesse sentido que o trabalho se compreende como vetor de 

                                                
301 GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Governança e Sustentabilidade: constituindo 

novos paradigmas na pós-modernidade. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, 
Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. 
UNIVALI, 2014. p. 69. 

302 SILVA, Lucilaine Ignacio da Silva; SILVA, Moacyr Motta da; Justiça social e valor social do trabalho: 
Uma síntese crítico-reflexiva sobre os valores. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de 
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concretização da justiça social, levando em conta, sobretudo, que age distribuindo 

renda303.  

Para a OIT, o trabalho “está en el centro de las aspiraciones de las 

personas pues constituye el medio para obtener su sustento, el mejoramiento de la 

calidad de sus vidas y su realización personal. El trabajo es esencial para el bienestar 

de la gente”304. 

Afinal de contas, os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores são 

muito mais, até mesmo, do que um conjunto de normas protetivas do trabalhador em 

face do empregador, não serve apenas para redistribuir renda ou conferir descanso 

ao empregado,  

[...] só tem sentido dentro desse contexto mais amplo, que é o 
da construção, progressiva e constante, de uma racionalidade 
que possa ser útil ao resgate do mundo humano, solapado que 
fora na lógica da produção capitalista, a qual tem como 
fundamento o individualismo, o empreendedorismo egoísta, a 
concorrência e a valoração das pessoas em conformidade com 
o número de coisas que possam adquirir, à quantidade e à 
variação de alimentos que tenham a capacidade de ingerir e ao 
status social que consigam auferir305. 

A necessidade de conferir concretude ao bem-estar social e garantir a 

sustentabilidade social, leva os Estados a interpretarem a utilização destes direitos 

como instrumento de realização de direitos humanos ao oportunizar trabalho, 

sobretudo de maneira digna, como fator de realização humana, promoção social e 

oportunidade de usufruir uma vida com parâmetros dignos. 

Enquanto direito social fundamental garantidor da sustentabilidade social, 

o trabalho digno pode ser visto por dois primas. Em primeiro lugar, todo indivíduo tem 

                                                
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 5, nº 3, 3º quadrimestre de 
2010, p. 327; 332. 

303 SILVA, Lucilaine Ignacio da Silva; SILVA, Moacyr Motta da; Justiça social e valor social do trabalho: 
Uma síntese crítico-reflexiva sobre os valores. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 5, nº 3, 3º quadrimestre de 
2010, p. 333. 

304 Organização Internacional do Trabalho – OIT. Conocer los derechos fundamentales en el 
trabajo. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-
san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf Acesso em 22/04/2021. 

305 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Capitalismo, crise e direito do trabalho. In: Trabalho e justiça social: 
Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 107-108. 
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direito subjetivo de acesso ao mercado de trabalho, e em segundo, tem capacidade 

de prover a si e seu seio familiar através do seu trabalho, que deve ser exercido em 

condições dignas306. “Dar trabalho, e em condições decentes, então, é forma de 

proporcionar ao homem direitos que decorrem desse atributo que lhe é próprio: a 

dignidade307”. 

Nessa lógica, o direito brasileiro incorporou na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 1º, o valor social do trabalho e da livre iniciativa como 

fundamentos da República. Logo em seguida, nos artigos 6º e 7º, ainda prevê os 

direitos sociais do trabalhador, assegurando dentre eles condições dignas de trabalho, 

bem-estar e lazer. Por último, nos artigos 170 e 193, também faz menção ao trabalho 

e livre iniciativa enquanto base da ordem econômica e ordem social, buscando, com 

isso, alcançar os ditames da justiça social308.  

E isso decorre de uma histórica função civilizatória dos direitos 

fundamentais sociais. Isso porque constituem-se fatores de integração do homem nos 

meios social e laboral, fruto do processo de constitucionalização e sua aquisição nas 

lutas históricas, na busca de melhores condições de bem-estar na atividade laborativa. 

Logo, na perspectiva do paradigma axiológico que é a sustentabilidade, em 

sua dimensão social, sua implementação no tecido social brasileiro, deve levar em 

conta o aspecto social na qualidade de vida dos seres humanos, o capital humano. 

Baseia-se num processo de promoção aos indivíduos de necessidades mínimas, com 

redução das assimetrias no nivelamento do padrão de renda, o acesso à educação, à 

moradia, à alimentação. Portanto, está intimamente ligada à garantia dos Direitos 

Sociais, previstos no artigo 6º da Constituição de 1988, e da Dignidade da Pessoa 

Humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil309. 

                                                
306 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 

dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 149. 

307 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. Análise jurídica da exploração do 
trabalho – trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004, p. 45. 

308 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 136. 

309 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 190. 
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2.3 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 
DA ONU E A CORRELAÇÃO ENTRE TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

O propósito do presente subcapítulo é discorrer sobre o propósito de 

desenvolvimento sustentável proposto pelos 17 objetivos da agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas – ONU, por meio de um alcance de uma sociedade 

global justa, solidária e sustentável, e em especial, o Objetivo 8, que propõe a ideia 

de trabalho decente aliado ao crescimento econômico. 

O cenário de discussão de proposição de políticas globais com enfoque no 

ser humano advém da necessidade de garantia de qualidade de vida da presente e 

das futuras gerações. Nesse sentido, entidades estatais, paraestatais ou 

supraestatais discutem, com início no século XX, a problemática econômica, social e 

ambiental focada no ser humano. A ONU tem papel protagonista nesse sentido. 

Necessário, pois, revermos a série histórica de atuação da ONU nesta 

seara. O marco temporal promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972, é importante para o início 

de discussões sobre políticas globais focadas no subdesenvolvimento e em 

problemas ambientais310.  

Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas 
ambientais estão motivados pelo subdesenvolvimento. Milhões 
de pessoas seguem vivendo muito abaixo dos níveis mínimos 
necessários para uma existência humana digna, privada de 
alimentação e vestuário, de habitação e educação, de condições 
de saúde e de higiene adequadas. Assim, os países em 
desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o 
desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a 
necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Com 
o mesmo fim, os países industrializados devem esforçar-se para 
reduzir a distância que os separa dos países em 
desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas 

                                                
310 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 

possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 100. 
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ambientais estão geralmente relacionados com a 
industrialização e o desenvolvimento tecnológico311. 

Impulsionado pela pauta ambiental e desenvolvimentista, vários foram os 

movimentos de discussão dos problemas mundiais. Pós Conferência de Estocolmo, a 

ONU gera em 1987 o Relatório de Brudtland, de cunho ambientalista. Em 1992, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro, propunha aclarar a visão antropocêntrica nas discussões sobre meio 

ambiente. Já em 1995, em Copenhague, a ONU direciona às preocupações com o 

desenvolvimento humano. No ano 2000, em Sessão Especial da Assembleia-Geral 

das Nações Unidas, foi promovida a “A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social 

e o Futuro: Assegurando o Desenvolvimento Social para Todos em um Mundo 

Globalizado”312. 

No mesmo sentido, realizou-se a Cúpula do Milênio em setembro de 2001, 

em Nova Iorque, onde dela resultou a Declaração do Milênio, que estabeleceu dez 

compromissos para o futuro da humanidade, da ordem internacional em relação ao 

desenvolvimento, cujo teor consubstanciou nos oito Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio – ODM313, que “são um conjunto de metas pactuadas pelos governos dos 191 

países-membro da ONU com a finalidade de tornar o mundo um lugar mais justo, 

solidário e melhor para se viver”314. Seus valores eram consubstanciados em 

perspectivas de valores como liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito 

e natureza, bem como princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da 

equidade315.  

                                                
311 ONU. Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 

1972. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc. 
Acesso em: 09 de março de 2021. 

312 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 100-103. 

313 ONU. Declaração do Milênio. Nova Iorque, 6 a 8 de setembro de 2000. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 09 de março de 2021.  

314 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
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UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 105. 

315 ONU. Declaração do Milênio. Nova Iorque, 6 a 8 de setembro de 2000. Disponível em: 
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Assim, todas essas discussões, ponderações e premissas 
acabaram por resultar os oito Objetivos do Milênio: 1. Erradicar 
a Pobreza extrema e a fome; 2. Atingir o ensino básico 
fundamental; 3. Promover a igualdade de gênero e autonomia 
das mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a 
saúde materna; 6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras 
doenças; 7. Garantir a Sustentabilidade ambiental; e 8. 
Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento316. 

Nesse cenário de preocupação mundial na busca pelo bem comum, 

chamando a atenção da sociedade civil e dos governos para os desafios do milênio, 

em 2002 realizou-se em Johanesburgo a Conferência Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, com discussões sobre as dimensões da 

Sustentabilidade, bem como a erradicação da pobreza e orientados pelos ODM’s. 

Sobre o cumprimento dos ODM’s, Heloise Siqueira Garcia317 relata: 

Os ODM demonstraram que metas funcionam, sendo nesse 
sentido que a ONU procurou estabelecer novos objetivos a 
fazerem parte de uma nova agenda de desenvolvimento 
sustentável que deve complementar e avançar o trabalho dos 
ODM, não deixando ninguém para trás.  

Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20, realizada na cidade do Rio de Janeiro, trouxe como balizador 

o desenvolvimento sustentável vinculado aos direitos humanos e também a dignidade 

da pessoa humana como base principiológica de interpretação do direito ambiental. 

Fruto do desenrolar da III Conferência Internacional sobre Financiamento 

do Desenvolvimento, realizada em 2015 na Etiópia318, cujo objetivo foi gerar recursos 

para a garantia de uma nova agenda de desenvolvimento global sustentável, em 

                                                
316 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 

possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
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setembro de 2015 foi lançada a Agenda 2030, na Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável em Nova Iorque319. A referida agenda assim propugna: 

Ela estabelece ações para todos os países, sejam eles pobres, 
ricos ou com renda média, reconhecendo que para se acabar 
com a Pobreza deve-se caminhar lado a lado com um plano que 
promova o crescimento econômico e responda a uma gama de 
necessidades sociais, incluindo educação, saúde, proteção 
social e oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo em que 
aborda as mudanças climáticas e proteção ambiental, além de 
questões como desigualdade, infraestrutura, energia, consumo, 
biodiversidade, oceanos e industrialização320.  

Com três pilares fundamentais, os 17 objetivos se baseiam na erradicação 

da pobreza, proteção do planeta e garantia da prosperidade no novo desenvolvimento 

sustentável. Assim são os objetivos: 

Objetivo 1. Acabar com a Pobreza em todas as suas formas, em 
todos os lugares.  

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 
e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem- 
estar para todos, em todas as idades.  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos.  

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas.  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos.  

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno 
e a preço acessível à energia para todos.  

                                                
319 ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
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possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 115-116 
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Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos.  

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles.  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.  

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis.  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança 
do clima e seus impactos.  

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável.  

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.  

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 
a parceria global para o desenvolvimento sustentável321. 

Portanto, a leitura das proposições dos 17 Objetivos da Agenda 2030 da 

ONU leva a um guia de metas traçadas para “O alcance de uma sociedade global 

justa, solidária e sustentável provavelmente nunca terá termo final, mas a luta é 

constante e são comprometimentos globais que garantirão passos mais realistas”322. 

                                                
321 ONUBR. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da- 
onu/ Acesso em: 09 de março de 2021. 

322 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 117. 
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Passado o resumido caminhar dos movimentos da ONU na construção de 

metas para a promoção de desenvolvimento global sustentável, é necessário na 

presente Tese, a verificação específica do “Objetivo 8. Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todos”. Isso porque remonta a necessidade de visualização de 

desenvolvimento econômico observado o viés da geração de emprego pleno, 

produtivo e decente323, tal qual se consubstancia um dos pilares da sustentabilidade 

social, que é a promoção de igualdade e justiça social. 

Nesse cenário, é essencial a participação da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT324, órgão importante vinculado à ONU, fundada em 1919, após a 1ª 

Guerra Mundial, com objetivo de promover justiça social, em especial oportunidades 

de homens e mulheres no acesso ao trabalho decente e produtivo, em observância 

às condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade325. Responsável, no 

regime internacional, a dispor sobre Direitos Humanos dos trabalhadores. E entende-

se por regimes internacionais as organizações internacionais dotadas de 

“características interestatais, base voluntária, órgãos permanentes, vontade 

autônoma para criar suas normas, esfera própria de competência e ação 

cooperativa”326.  

Nesse papel de governança mundial do trabalho, a OIT é referência como 

instituição responsável pela definição de políticas públicas e regramentos na proteção 

de direitos humanos e trabalho decente: 

                                                
323 “El concepto de trabajo decente fue acuñado en 1999 por el entonces Director General de la OIT, 

Juan Somavía, para expresar de forma gráfica el punto de convergencia de los cuatro objetivos 
estratégicos de esta singular organización internacional, que son, a saber, la promoción del empleo, 
los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y el diálogo social” (LARES, Francisco 
Lozano. La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo Decente. Revista Internacional y Comparada 
de relaciones laborales y derecho del empleo Volumen 4, núm. 4, octubre-diciembre de 2016. p. 
3.) 

324 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada pelo Tratado de Versalhes em 1919. É, 
desde 1946, a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pelo diálogo tripartite 
(governos, trabalhadores e empregadores). 

325 OIT. Conheça a OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm. 
Acesso em: 10 de março de 2021.  

326 Dentre os diplomas protetivos produzidos pela OIT, vale ressaltar: as Convenções nº. 87 e nº. 98, 
referentes aos direitos sindicais; as Convenções nº. 29 e nº 105, sobre erradicação dos serviços 
forçados; as Convenções nº. 100 e nº. 111, para eliminação de todas as formas de discriminação; 
as Convenções nº. 138 e nº. 182, visando à abolição do trabalho infantil; a Convenção nº 122, 
referente ao pleno emprego; a Convenção nº 169, de proteção dos povos indígenas. 
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Cuando se habla de la gobernanza mundial del trabajo se suele 
hacer referencia a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) como la institución responsable de la definición de políticas 
y reglas en esta materia a nivel global, en el marco del principio 
de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la 
promoción del trabajo decente327. 

Para o cumprimento do Objetivo 8, a OIT destaca a necessidade de um 

olhar não apenas ao trabalho digno como um objetivo, mas sim um impulso ao 

desenvolvimento sustentável. Para isso, coloca o trabalho digno com intuito de justiça 

social no campo central das políticas públicas para o crescimento e desenvolvimento 

sustentáveis e inclusivos328.  

Destaca a necessidade de criar mais de 600 milhões de novos empregos 

até 2030, haja vista o crescimento da população com idade ativa, ou seja, 40 milhões 

de empregos por ano. Observa a necessidade de melhorar as condições de 780 

milhões de mulheres e homens que trabalham, contudo, não ganham o suficiente para 

sua mantença e restam presos ao limiar da pobreza, já que não auferem 2 USD por 

dia329. 

A criação de empregos no centro de políticas públicas econômicas e nos 

planos de desenvolvimento, para a OIT, não só aumenta as possibilidades de trabalho 

digno, mas promove um crescimento mais sólido, inclusivo e com possibilidade de 

redução da pobreza330. 

Para exemplificar o êxito de tais medidas, cita os países emergentes e em 

vias de desenvolvimento que mais investiram em empregos dignos nos anos 2000, os 

quais obtiveram mais êxito no crescimento, com média de um ponto percentual todos 

os anos desde 2007, bem como proporcionaram menos desigualdade de rendimento. 

Logo, o crescimento econômico, com olhar no emprego, cria um círculo virtuoso que 

                                                
327 LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y flexibilización 

laboral. Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, jan./jun. 2017. p.2. 
328 OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 

329 OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 

330 OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 
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tanto beneficia a economia, a população e garante um desenvolvimento 

sustentável331. 

Nesse sentido, pontua quais bases a sociedade civil e os Estados devem 

observar para o cumprimento do Objetivo 8.  

8.1 Sustentar uma taxa de crescimento econômico per capita 
adaptada às circunstâncias nacionais e, em particular, uma taxa 
de crescimento anual mínima de 7% do produto interno bruto nos 
países menos desenvolvidos.  

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade econômica 
através da diversificação, da modernização tecnológica e da 
inovação, inclusive através da focalização em setores de alto 
valor acrescentado e dos setores de mão-de-obra intensiva.  

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que 
apoiem as atividades produtivas, a criação de emprego digno, o 
empreendedorismo, a criatividade e a inovação, e que 
estimulem a formalização e o crescimento das micro, pequenas 
e médias empresas, inclusivamente através do acesso a 
serviços financeiros.  

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência na 
utilização dos recursos mundiais, tanto em termos de consumo 
como de produção, e procurar dissociar o crescimento 
econômico da degradação ambiental, de acordo com o 
enquadramento a 10 anos de programas sobre produção e 
consumo sustentáveis, com os países desenvolvidos a 
assumirem a liderança.  

8.5 Alcançar, até 2030, o pleno emprego produtivo e o trabalho 
digno para todas as mulheres e homens, incluindo os jovens e 
as pessoas com deficiência, e um salário igual para trabalho de 
igual valor.  

8.6 Reduzir substancialmente, até 2020, a proporção de jovens 
que não estão a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar 
qualquer tipo de formação.  

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o 
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico 
de pessoas e assegurar a proibição e a eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e a 

                                                
331 OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 
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utilização de crianças-soldado e, até 2025, acabar com o 
trabalho infantil em todas as suas formas.  

8.8 Proteger os direitos laborais e promover ambientes de 
trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres 
migrantes e as pessoas com empregos precários.  

8.9 Até 2030 elaborar e aplicar políticas para promover o turismo 
sustentável que crie emprego e promova a cultura e os produtos 
locais.  

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras 
nacionais para incentivar e ampliar o acesso a todos aos 
serviços bancários, financeiros e de seguros.  

8.a Aumentar o apoio à Iniciativa de Ajuda ao Comércio para os 
países em desenvolvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos, inclusive através do Quadro Integrado Reforçado 
para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para 
os países menos desenvolvidos.  

8.b Até 2020 desenvolver e operacionalizar uma estratégia 
mundial para o emprego dos jovens e implementar o Pacto 
Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 
Trabalho332. 

Contudo, imperioso verificar o contraste entre a realidade social e os 

objetivos perseguidos na agenda de trabalho decente, pelas questões de implicações 

políticas social e econômica e sua efetiva implementação.  

El contraste entre la realidad social y los objetivos perseguidos 
por la agenda de trabajo decente son más que evidentes, incluso 
en los países desarrollados, por lo que cabe plantearse un gran 
número de cuestiones como las implicaciones de política social 
y económica que hay detrás del concepto de trabajo decente, el 
grado de compromiso asumido por los poderes públicos 
nacionales para hacer frente a los déficits de trabajo decente, las 
medidas normativas adoptadas para su implementación, tanto 
en el seno de la propia OIT como en los ordenamientos internos 
de sus países miembros, y, en última instancia, hasta qué punto 
es jurídicamente vinculante el concepto de trabajo decente333.  

                                                
332 OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 

333 LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y flexibilización 
laboral. Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, jan./jun. 2017. p.5. 
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O que se observa nos vieses de pesquisa fornecidos pela OIT para 

cumprimento do Objetivo 8 da Agenda 2030 da ONU são estratégias para expansão 

de oportunidades de trabalho produtivo e decente, com o devido respeito aos 

indivíduos. O aumento da empregabilidade, da formação profissional e capacitação 

levam à superação das desigualdades sociais, ao crescimento e desenvolvimento 

econômico, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Portanto, 

dentro da missão de promoção de sustentabilidade social. 

Necessário, pois, um olhar para os direitos fundamentais sociais dentro de 

todas as nuances constitucionais e humanísticas no nosso ordenamento jurídico. Para 

isso, o próximo capítulo aborda desde sua historicidade, fundamentabilidade e 

possibilidade de restrição, sempre no sentido da verticalização necessária da presente 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

A GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DOS 
TRABALHADORES 

 

A efetivação dos direitos sociais trabalhistas, previstos na Constituição 

Federal de 1988, dependem precipuamente da atuação do legislador 

infraconstitucional e da interpretação que se dará às normas. Logo, é necessário 

questionar se existe a possibilidade de a sustentabilidade na sua dimensão social ser 

ou não um postulado normativo obrigatório na interpretação das normas trabalhistas, 

objetivando analisar se aquelas normas contrárias poderiam ser tidas por inválidas.  

Sendo a proposta da Tese a análise da contenção dos direitos 

fundamentais sociais, em razão da globalização e da transnacionalidade, com efeito 

na sustentabilidade social, é, conjuntamente, discutido os direitos fundamentais 

sociais dos trabalhadores, sua historicidade, natureza jurídica e possibilidade de 

restrição. 

 Para isso, será dedicada o estudo que sustenta o papel dos direitos 

fundamentais sociais dos trabalhadores, sua restrição e promoção de justiça social e 

a correlação entre a sustentabilidade social e as reformas legislativas de direitos 

sociais dos trabalhadores. Os aportes teóricos utilizados foram dos Autores: Paulo 

Márcio Cruz, Ingo Wolfgang Sarlet, Heloise Siqueira Garcia, José Afonso da Silva, 

Fabio Konder Comparato, Gregorio Peces-Barba Martinez, Tiago Fensterseifer, 

Norberto Bobbio, Antonio Enrique Pérez Luño, Luísa Cristina Pinto Netto, Jorge Reis 

Novais, José Joaquim Gomes Canotilho, Robert Alexy e Daniel Wunder Hachem. 

3.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DOS TRABALHADORES: 
HISTORICIDADE E NATUREZA JURÍDICA  

Durante muito tempo os termos direitos humanos, direitos fundamentais, 

direitos do homem, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, liberdades 

individuais, liberdades fundamentais, direitos humanos fundamentais, dentre outros, 
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foram considerados sinônimos, tidos enquanto direitos inatos ao ser humano, em uma 

visão jusnaturalista334. 

No entanto, apesar de ainda bem aceitas por parte da doutrina, as teses 

jusnaturalistas, é de se perceber que, não à toa, chamou-se atenção para a 

heterogeneidade, ambiguidade e ausência de consenso semântico no que tange ao 

significado e conteúdo dos termos, que tendem a variar a depender da expressão 

adotada335 em meio a tantas disponíveis336. 

Fábio Konder Comparato337 destaca que a história dos direitos humanos 

está atrelada na ideia da igualdade dos homens, em comum sua dignidade, de forma 

que são os únicos seres no mundo com capacidade de amar, descobrir a verdade e 

criar a beleza. Segundo Flávia Piovesan338, os direitos humanos “refletem um 

construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social” e 

enquanto reinvindicações morais, “nascem quando devem e podem nascer” de um 

modo onde a lei do mais fraco prevalece sobre a lei do mais forte, de uma forma “de 

um contrapoder em face dos absolutismos, advenham do Estado, do setor privado ou 

mesmo da esfera doméstica”. 

Conforme desenvolve Ingo Wolfgang Sarlet339, a “história dos direitos 

fundamentais é também uma história que desemboca no surgimento do moderno 

Estado constitucional”, e sua essência e a razão se deram nesse novo modelo estatal 

com reconhecimento da proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

                                                
334 CRUZ, Paulo Márcio; SALLES, Alice Francisco da Cruz. Considerações sobre os direitos 

fundamentais sociais prestacionais e a sua concretização pelo poder judiciário. Revista Eletrônica 
Direito e Política, Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, 
Itajaí, v.6, n.3, 3º quadrimestre de 2011, p. 1095. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica>. 
Acesso em 18/03/2021. 

335 SARLET, Ingo Wolfgang. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017. 
Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-
garantias-fundamentais>. Acesso em: 14/03/2021. 

336 SARLET, Ingo Wolfgang. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017. 
Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-
garantias-fundamentais>. Acesso em: 14/03/2021. 

337 COMPARATO, Fabio Konder. Direitos Humanos no Brasil: o passado e o futuro. Revista USP. São 
Paulo, n. 43, p. 168/175. Setembro/novembro 1999. p. 168. 

338 PIOVESAN, Flávia. Proteção dos direitos sociais: desafios do ius commune sul-americano. Revista 
TST. Brasília, vol. 77, n. 4, out/dez 2011. p. 103 

339 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
p. 42. 
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fundamentais. Em paralelo a forma do Estado, a organização de poder e sistema de 

governo, os direitos fundamentais é o centro do Estado Constitucional, não somente 

formal, mas também como núcleo da Constituição material. 

Nesse sentido, são deveres de proteção do Estado constitucional a garantia 

de uma vida digna e saudável aos indivíduos e seus grupos sociais, sempre 

alicerçados no seu compromisso político e jurídico-constitucional. Essa tarefa passa 

pela promoção e realização dos direitos fundamentais, bem como retirando os óbices 

que porventura são colocados à sua efetivação340. 

O primeiro normativo com reconhecimento da igualdade essencial a 

condição humana se deu no final do século XVIII, quando se proclamou as liberdades 

individuais e igualdade perante a lei, nas revoluções burguesas americana e 

francesa341. O princípio fundamental da solidariedade propalado a partir do século 

XIX, com avanços nas condições de trabalho, serviço público de caráter social, 

garantia previdenciária, entre outros, deu início ao desenvolvimento dos direitos 

humanos. Estendeu-se na segunda metade do século XX, com a exigência de 

organização solidária da vida em sociedade, seja pela afirmação dos direitos dos 

povos tradicionais, autodeterminação, democracia, paz e desenvolvimento. Chegou-

se no terceiro milênio da era cristã ao reconhecimento da dimensão universal da 

dignidade humana e isso pode ser comprovado com a edição de várias convenções 

internacionais, pelos direitos fundamentais da humanidade342. 

Para Gregorio Peces-Barba Martinez343, os direitos fundamentais têm 

profunda relação com a força da lei e a moral, pois “en los derechos fundamentales, 

el espíritu y la fuerza, la moral y el Derecho están entrelazados y la separación los 

                                                
340 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O Direito Constitucional-Ambiental brasileiro e 

a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2019, v. 11, n. 20, p.42-110, jan-jul, 2019. p. 52. 

341 “Historicamente, mesmo antes de sua formulação sistematizada em um documento escrito, estes 
eram os únicos aspectos versados nas leis de natureza constitucional. A constituição compunha-se, 
tão-somente, de elementos orgânicos. Não foi senão após a Revolução Francesa que a elas se 
incorporou um elemento novo: os direitos fundamentais”. BARROSO, Luís Roberto. O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas. 8 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 91.  

342 COMPARATO, Fabio Konder. Direitos Humanos no Brasil: o passado e o futuro. Revista USP. São 
Paulo, n. 43, p. 168/175. Setembro/novembro 1999. p. 168-169. 

343 MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales – Teoria General. 
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid,1995. p. 104. 
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mutila, los hace incomprensibles.” Assim foge do reducionismo e sua análise e síntese 

do porquê e para-quê, permite assim compreendê-los:  

1) Una pretensión moral justificada, tendente a facilitar la 
autonomía y la independencia personal, enraizada en las ideas 
de libertad e igualdad, con matices que aportan conceptos como 
solidaridad y seguridad jurídica, y construida por la reflexión 
racional em la historia del mundo moderno, con las aportaciones 
sucesivas e integradas de la filosofía moral y política liberal, 
democrática y socialista. 

[...] 

2) Un subsistema dentro del sistema jurídico, el Derecho de los 
derechos fundamentales, lo que supone que la pretensión moral 
justificada sea técnicamente incorporable a una norma, que 
pueda obligar a unos destinatarios correlativos de las 
obligaciones jurídicas que desprenden para que el derecho sea 
efectivo, quesea susceptible de garantía o protección judicial, y, 
por supuesto que se pueda atribuir como derecho subjetivo, 
libertad, potestad o inmunidad a unos titulares concretos.  344 

Com isso, tem-se que conceituar direitos fundamentais não é tarefa fácil, 

ante a diversidade de concepções existentes, razão pela qual não se tem aqui o 

objetivo de esgotar a temática, sob pena de eventualmente não abranger todos os 

aspectos, espécies, peculiaridades e conteúdos inerentes a discussão 

terminológica/conceitual345. Nesse sentido leciona José Afonso da Silva346: 

[...] a ampliação e transformação dos direitos fundamentais do 
homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito 
sintético e preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de 
se empregarem várias expressões para designá-los, tais como: 
direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 
individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades 
fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do 
homem. 

A própria Constituição Federal de 1988 fez uso de termos variados ao se 

referir aos direitos fundamentais, ilustrando: “a) Direitos Humanos (art. 4º, II), b) 

                                                
344 MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales – Teoria General. 

Madrid: Universidad Carlos III de Madrid,1995. p. 109-110. 
345 SERRADOR, Maria Eliza Visenta Olmos. Breves apontamentos acerca dos direitos fundamentais. 

Revista Jurídica "9 de Julho", São Paulo, nº 2, p. 119-126, 2003, p. 2. 
346 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1995, p. 174. 
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Direitos e Garantias Fundamentais ([...] art. 5º, § 1º), c) direitos e deveres individuais 

e coletivos [...], d) liberdades constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e e) direitos e garantias 

individuais (art. 60, § 4º, inc. IV)”347. Carlos Bernal348 sobre o asunto, destaca que “el 

concepto de derecho fundamental es una de las nociones más controvertidas en la 

doctrina constitucional europea de finales del segundo milenio y comienzos del 

tercero. Este concepto há sido objeto de um sinnúmero de definiciones [...]”. 

O intuito, nesse seguimento, não é aprofundar na análise dos inúmeros 

termos e conceitos vislumbrados na doutrina, mas sim apresentar a noção de um 

conceito constitucionalmente adequado, que permita a compreensão das principais 

nuances do tema. Afinal de contas, “mais importante que encontrar fundamentos 

absolutos para os direitos fundamentais é estabelecer fórmulas para protegê-los e 

torná-los eficazes"349. 

Assim, assume relevo destacar, antes de mais nada, que os direitos 

fundamentais são resultados das inúmeras reivindicações da sociedade ao longo do 

tempo (não nascem de uma só vez) frente às injustiças e violações a bens 

fundamentais350 praticadas por um longo período, especialmente pelo Estado. 

Norberto Bobbio351 destaca que tais direitos nascem em circunstâncias históricas, com 

traços de “lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, [...] de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas” e constituem “os 

                                                
347 SARLET, Ingo Wolfgang. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017. 

Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-
garantias-fundamentais>. Acesso em: 14/03/2021. 
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regras e princípios. Revista da Faculdade de Direito - RFD-UERJ, Rio de Janeiro, nº 28, dez. 
2015, p. 84. 
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pressupostos do consenso sobre o qual se deve edificar qualquer sociedade 

democrática”352. 

Em função disso, são direitos reputados como “alicerces da relação entre 

Estado e indivíduos; [...] aparecem [...] como fundamento e limite do poder estatal, 

justificando seu exercício ao mesmo tempo que o limitam”353. Logo, “son aquellos 

derechos humanos que, además de estar reconocidos en el derecho positivo de un 

determinado Estado habitualmente en su Carta Constitucional, gozan de una tutela 

jurídica reforzada”354. 

Ressalte-se, no entanto, que não se tratam de objeto de concessão estatal, 

em que pese intimamente ligados à formação do Estado, em específico a formação 

do Estado de Direito. São direitos que traduzem expressões da dignidade da pessoa 

humana355, cabendo anotar, aliás, que só assim serão considerados fundamentais se 

tiverem como pano de fundo a própria dignidade356.   

Sobre o conceito de direitos fundamentais e sua relação com a dignidade 

humana, dentro de uma perspectiva na Corte Constitucional colombiana, importante 

o destaque: 

Así las cosas, el contenido jurídico del concepto de dignidad 
humana es clave para determinar el carácter fundamental de 
cualquier derecho. El sentido normativo de la dignidad humana, 
entendida como valor fundante del Estado, principio 
constitucional y derecho fundamental, fue precisado por la Corte 
Constitucional, desde la Sentencia T-881 de 2002, de modo que 
esta comprende: (i.) la libertad de elegir un modo de vida y actuar 
conforme con este diseño vital (vivir como se quiera), (ii.) la 
satisfacción de ciertas condiciones materiales de existencia (vivir 
bien) y (iii.) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la 
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353 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
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integridad física y moral del individuo, en tanto que este es 
considerado como un fin en sí mismo (vivir sin humillaciones)357. 

Impõem valores éticos e políticos de tamanha importância que ao longo da 

evolução do constitucionalismo foram se consolidando nas Constituições, com o fim 

de regerem a relação entre Estado e sociedade, a ponto de, no Estado de Direito, 

terem sido colocados à margem da liberdade de conformação do Legislador comum 

e protegidos pelo controle de constitucionalidade, passando a ocuparem a 

centralidade do ordenamento jurídico enquanto fruto de um processo de conquista de 

fundamentalidade358. Gregorio Peces-Barba Martinez359 destaca três traços 

conceituais: “a) exigencias éticas justificadas; b) especialmente importantes; y c) que 

deben ser protegidas eficazmente en particular a través del aparato jurídico”. 

As suas primeiras tentativas de positivação, no Estado Moderno, de direitos 

fundamentais se deram nas Declarações de Direitos do Estado Norte-Americanos, em 

documentos elaborados em meio a Revolução Francesa e, especialmente no século 

XX, na Declaração Universal dos Direitos do Homem - DUDH, e a partir daí foram se 

devolvendo e evoluindo360. 

Com efeito, para melhor assimilação do conceito de direitos fundamentais 

adotado pela Constituição Federal de 1988, necessário registrar, por meio da 

apresentação das gerações/dimensões dos direitos fundamentais, a evolução 

histórica do processo de conquista de fundamentabilidade que influenciou na 

construção do referido conceito na atualidade e desencadeou uma onda de 

positivação de tais direitos, consoante classificação doutrinária. 
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Pois bem, a classificação dos direitos fundamentais em 

gerações/dimensões leva em conta o momento histórico de reconhecimento e 

positivação361. Isso se deu em razão da evolução e fatos históricos relacionados à 

própria teoria constitucional, ou seja, às fases do constitucionalismo.  

Os de primeira geração consagram as liberdades públicas clássicas. 

Influenciada pelo Estado de Direito Liberal, pelas Declarações do século XVIII362 e 

pela Carta Magna de 1215, esta geração materializou direitos com essências 

individualistas, buscando a proteção do indivíduo em face do Estado e opondo-se ao 

Absolutismo com a prescrição de limites que assegurassem um espaço de liberdade 

não passível de interferência estatal363. Em suma, consolidou nos séculos XVIII e 

XIX364 os direitos e garantias individuais e políticos clássicos365. 

Os de segunda geração, por sua vez, são os direitos econômicos, sociais 

e culturais que sobrevieram, em meados do início do século XX366, com o declínio do 

Estado Liberal e implementação o Estado Social, a fim de afastar um Estado neutro e 

aproximar um Estado mais intervencionista. O cenário motivou a ampliação do rol de 

direitos sociais que rogam por liberdades sociais e prestações positivas do Estado, 

em particular, para a promoção de igualdade material367. Nesse momento se garantiu 

aos direitos fundamentais prestígio jurídico e cultural368.  
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Já os de terceira geração, surgidos a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial, no século XX369, são os direitos fundamentados no princípio da solidariedade 

ou da fraternidade. Marcados pela titularidade coletiva ou difusa, consagram direitos 

como aqueles relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à qualidade de 

vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos, dentre outros370. 

Sobre a existência de demais gerações, há divergência. Embora muitos 

desses direitos básicos não tenham sido completamente implementados no Brasil371, 

há autores, como Paulo Bonavides372, que defendem uma quarta geração, a qual 

consagraria direitos, decorrentes da globalização política373, correspondentes à 

democracia, informação, pluralismo e futuro da cidadania, e outros ainda uma quinta, 

vinculada aos direitos ao espaço cibernético e virtual374.  

Contudo, existem fundamentos teóricos contrários a essa separação por 

geração:  

La distinción entre derechos humanos de primera, segunda, 
tercera y hasta cuarta generación hace tiempo que dejó de ser 
útil para explicar el carácter fundamental de un conjunto de estos 
derechos en oposición a outro. Desde la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena de 1993, adoptados por la Con- 
ferencia Mundial de Derechos Humanos, el carácter universal, in 
divisible e interdependiente de los derechos humanos hace que 
toda alusión al desarrollo generacional de estos derechos solo 
sea útil para explicar, en términos históricos, el proceso de 
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positivación, mas no para jerarquizar la importancia de un 
derecho en relación con otro375. 

O importante dessa classificação e evolução é que derivam, portanto, 

incontáveis tipos de direitos e garantias fundamentais, como o direito à liberdade, o 

direito à participação, os direitos sociais e os direitos coletivos e difusos376.  

Dentro da premissa de que os direitos fundamentais estão alicerçados no 

compromisso político e jurídico constitucional do Estado, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer377 apontam que a implantação das liberdades e garantias fundamentais, 

desde o direito à vida, integridade física e psíquica, livre desenvolvimento da 

personalidade, entre outros, pressupõe não só uma ação negativa dos poderes 

públicos, mas sim ação positiva no sentido de extinguir possíveis obstáculos de ordem 

econômica, social e cultural que interfiram no pleno desenvolvimento da pessoa 

humana. 

A partir disto, o que se tem é que o leque de direitos fundamentais foi 

ampliado com o decorrer do tempo, de acordo as reivindicações sociais surgidas, 

tendo hoje as normas de direitos fundamentais alcançado grau de fundamentabilidade 

que estrutura toda a ordem jurídica e pode ser analisada por alguns prismas: formal e 

material / subjetivo e objetivo.   

Sob o enfoque formal assevera-se o conjunto de garantias (materiais e/ou 

processuais) que assegura regime jurídico diferenciado e qualificado a estes 

direitos378, bem como eleva os direitos fundamentais ao ápice do escalonamento das 
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normas e estabelece limites para alteração de seus textos, o qual vincula todos os 

poderes do Estado379.  

Sob o enfoque material reforça-se a carga valorativa do conteúdo dos 

direitos fundamentais que impõem limites permissivos e/ou proibitivos e constituem as 

estruturas básicas estatais e sociais380. 

Já no que se refere aos prismas de ordem subjetiva e objetiva, o primeiro 

coloca os direitos fundamentais enquanto direitos subjetivos postos contra o Estado, 

ao passo que a segunda os apresenta como dimensão básica jurídico-constitucional 

do sistema normativo, que determina todas as relações entre Estado e indivíduos, 

além da própria atuação estatal, e manifesta a força irradiante dos direitos 

fundamentais para todo o ordenamento381.  

Nisso constata-se que o Direito passou a interagir com os valores e os 

direitos fundamentais assumiram papel ainda mais fulcral ao ocuparem, com o 

surgimento do Estado de Direito, posição central na ordem jurídica estatal que vincula 

e permeia todo o Estado, inclusive em suas interações com os particulares 382.  

Tendo em conta o exposto, resta claro que os direitos fundamentais são 

frutos de uma construção histórico-cultural383 e podem ser compreendidos como: 

[...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, 
que, do ponto de vista do direito constitucional positivo (na ótica 
do Constituinte), foram, por seu conteúdo e importância, 
integradas – de modo expresso ou implícito, bem como por força 
da abertura material do catálogo constitucional (art. 5º, § 2º, CF) 
– à Constituição formal e/ou material, além de subtraídas à plena 
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disposição dos poderes constituídos, porquanto dotadas de um 
regime jurídico qualificado e reforçado384. 

Em outras palavras, são direitos da pessoa humana reconhecidos e 

positivados na ordem constitucional interna de certo Estado, diferenciando-se nesse 

ponto dos direitos humanos no que diz respeito ao fato destes últimos serem, desse 

modo, considerados independentementes se vinculados ou não a uma ordem 

constitucional interna (voltados à universalidade)385. 

São ainda direitos que possuem multiplicidade de funções, dentre as quais 

têm-se como principais: a) defesa ou liberdade; b) prestação social; c) proteção em 

face de terceiros; e d) não discriminação386, e devem ser vistos sistematicamente, 

considerando os seguintes aspectos: 

a) dignidade como valor unificador e justificador do sistema de 
direitos fundamentais; b) a noção de “direito fundamento como 
um todo”; c) a compreensão dos direitos fundamentais à luz da 
teoria dos princípios desenvolvida por Robert Alexy, com suas 
consequências; d) a desconstrução das afirmativas tradicionais 
sobre a dicotomia entre direitos de liberdade e direitos sociais; 
e) a afirmação da interpretação que leve à maximização ou 
otimização dos direitos fundamentais387. 

Não obstante, interessa também sublinhar que todo direito fundamental 

dispõe de um conteúdo essencial, que é possível definir como o pensamento 

fundamental, o núcleo central que busca defender, de modo que a ausência de 

proteção a esse núcleo representa risco ao pleno funcionamento desse direito. 

Indicador de violação do conteúdo essencial do direito é quando, após violado, quase 

nada dele sobra388. 
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Nesse passo, o reconhecimento do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais serve como barreira/limite à violações e restrições prejudiciais, 

funcionando como uma espécie de garantia perante a disposição do Estado sobre 

eles389. 

De mais a mais, no Brasil os direitos fundamentais em sua grande parte 

encontram-se previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, Capítulo I, Título II – Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, que em seu extenso rol prevê centenas de direitos 

em seus 78 incisos. Dentre todos eles, é plausível salientar, sobretudo, aqueles 

expressos em seu caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes”390. E alguns constantes de seu rol a título de exemplo: 

igualdade (inciso I), legalidade (inciso II), proibição de tortura, tratamento desumano 

ou degradante (inciso III), liberdade de expressão (incisos IV), liberdade de crença 

(inciso VIII), liberdade profissional (inciso XIII), defesa do consumidor (inciso XXXII), 

intransmissibilidade da pena (inciso XLV), devido processo legal (inciso LIV) e 

outros391.  

Outrossim, da mesma forma também estão presentes nos artigos 6º e 7º 

da Constituição, sendo neste caso, porém, classificados como direitos fundamentais 

sociais, os quais serão objeto de análise pormenorizada em seguida, e em outros 

tantos diplomas normativos, além daqueles considerados como implícitos. 

O século XX é marcado pela evolução das doutrinas sociais, um pontapé 

inicial dos anseios, de forma mais acentuada, por justiça social e dignidade humana, 

que passaram a exigir a consolidação de direitos para além do âmbito individual, a fim 

de possibilitar a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Dito de outra 
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forma, foi palco para a consolidação de direitos sociais, incluindo os direitos sociais 

dos trabalhadores392. 

Os problemas sociais derivados da industrialização e do capitalismo 

fomentaram movimentos que reivindicaram a participação mais ativa do Estado na 

promoção da redução de desigualdades. Por essa razão, alguns apontam tais 

movimentos revolucionários de meados de 1848 e as consequências do socialismo 

utópico como marcos da origem dos direitos fundamentais sociais e da realidade 

acima disposta, a partir do século XX393. 

No âmbito dos direitos humanos, os direitos sociais protagonizam a 

segunda geração de direitos fundamentais ao lado dos direitos econômicos e 

culturais. Em âmbito local, como primeiro exemplo do avanço destes direitos, tem-se 

a Constituição Francesa da segunda república, a qual começou a consagrá-los, ainda 

que de forma tímida394.  

Mas é no México, a partir das reivindicações ao direito de liberdade e 

propriedade da terra, e aos direitos laborais e educacionais, que surge a primeira 

Constituição (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero 

de 1917), que veio reconhecer e estabelecer os direitos sociais formalmente e 

materialmente395.  

A partir daí, do mesmo modo, cerca de um ano depois, com a Revolução 

Russa, expede-se no país a conhecida Declaração dos direitos do povo trabalhador e 

explorado, e uma nova Constituição alternativa ao modelo de Estado de Direito liberal, 
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assim como ocorreu também em outros países que contavam com regimes 

conservadores. Ilustrando, na Alemanha, em 1919, por outro lado, adveio a 

Constituição de Weimar, que institucionalizou o Estado Social, assumindo novo 

compromisso com o bem-estar social396.  

No Brasil, a Constituição de 1824 já previa alguns poucos direitos 

fundamentais sociais, contudo foi a Constituição de 1934 que trouxe o 

Constitucionalismo social ao país, inspirada nas Constituições Mexicana de 1917 e de 

Weimar de 1919397. 

Na seara do Direito Internacional, é de se destacar a criação da 

Organização Internacional do Trabalho em 1919, a qual tem por objetivo promover 

ainda mais o nível de vida, emprego pleno e criar condições para o progresso 

econômico e social398.  

Em 1948 tem-se ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos - 

DUDH que consagrou a proteção de diversos direitos fundamentais, dentre eles, 

direitos sociais dos trabalhadores, a exemplo dos direitos à seguridade social, 

trabalho, proteção em caso de desemprego, igualdade salarial, descanso e tempo 

livre399. 

Já em 1966 sobrevém o pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966, que reconhece e amplia direitos previstos na DUDH. Enquanto em 
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1969 advém a Declaração sobre Progresso Social e Desenvolvimento Social, primeiro 

documento internacional voltado ao progresso do desenvolvimento social400. 

Esse cenário, assim, marca a superação do Estado liberal e consequente 

consagração dos direitos sociais, que se relacionam ao contexto das lutas das classes 

trabalhadoras, buscando afastar-se das influências liberais, o que “[...] chamou a 

atenção para a necessidade de alargar o rol dos direitos liberais clássicos, ou direitos 

burgueses, no sentido de garantir um fundamento existencial-material humanamente 

digno”401. 

A implementação do Estado de bem-estar social expandiu as intervenções 

estatais no domínio social ao passo que começa o Estado a prestar serviços 

diretamente à sociedade, com o intuito de suprir necessidades não resolvidas pela 

iniciativa privada402. 

Apresentado o contexto histórico em que se insere os direitos sociais, 

necessário é agora conceituá-los. São direitos subjetivos “que têm por objeto ações 

positivas fáticas por parte do Estado”403, os quais necessitam de programas e políticas 

públicas específicas, e se voltam a bens indispensáveis ao bem-estar e vida humana 

digna, bem como a promoção de acesso aos bens econômicos, sociais e culturais a 

todos, incluindo os que não têm recursos para alcançá-los404. 
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Impõem os deveres estatais de respeitar, proteger e promover405, e 

possuem características em comum: 

(i) o respectivo objecto de proteção [sic] respeita ao acesso 
individual a bens de natureza econômica [sic], social e cultural 
absolutamente indispensáveis a uma vida digna, mas (ii) com 
particularidade de se tratar de bens escassos, custosos, a que 
os indivíduos só conseguem aceder se dispuserem, eles 
próprios, por si ou pelas instituições em que se integrem, de 
suficientes recursos financeiros ou se obtiverem ajuda ou as 
correspondentes prestações da parte do Estado406. 

Heloise Siqueira Garcia407 ao citar as palavras de Jorge Reis Novais, 

reafirma que tais direitos hão de ser vistos como um todo integrado: 

[...] um direito a um mínimo vital ou existencial (ou direito a um 
mínimo para uma existência condigna); um direito à saúde (ou à 
proteção da saúde); um direito à habitação (ou a uma habitação 
condigna); um direito à segurança social (ou à assistência 
social); um direito ao trabalho e um direito ao ensino (à educação 
ou à formação). 

São direitos tão importantes que a Constituição de 1988 já em seu 

preâmbulo assevera que o Estado Democrático de Direito possui evidente dimensão 

social, uma vez que se dispõe a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, 

dentre eles a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, 

o que se irradia para o corpo do Constituição408.  

Dedicou capítulo exclusivo a estes direitos fundamentais sociais (Capítulo 

II – arts. 6 a 11), sendo, porém, possível encontrá-los em outras disposições fora deste 

rol409. Se caracterizam, regra geral, como direitos que exigem uma prestação positiva 
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do Estado, diferentemente dos clássicos direitos individuais que exigem uma não 

intervenção estatal, e na condição de direitos constitucionais exigem ampliação de 

políticas públicas para concretizá-los410. 

Por isso, se aproximam dos denominados direitos prestacionais. Sobre o 

assunto vale anotar as lições de Ingo Wolfgang Sarlet411: 

A denominação direitos fundamentais sociais encontra a sua 
razão de ser na circunstância – comum aos direitos sociais 
prestacionais e aos direitos sociais de defesa – de que todos 
consideram o ser humano na sua situação concreta na ordem 
comunitária (social), objetivando, em princípio, a criação e 
garantia de uma igualdade e liberdade material (real), seja por 
meio de determinadas prestações materiais e normativas, seja 
pela proteção e manutenção do equilíbrio de forças na esfera 
das relações trabalhistas. Neste sentido, considerando os 
aspectos referidos, poderíamos conceituar os direitos 
fundamentais sociais – na esteira da magistral formulação de J. 
Miranda – como direitos à libertação da opressão social e da 
necessidade. 

No mesmo sentido, seria na perspectiva: “Bajo este horizonte de sentido, 

los derechos sociales podrían definirse como derechos subjetivos a prestaciones 

fácticas y, principalmente, positivas, a cargo del Estado”412. 

Não obstante, nem todos os direitos sociais possuem esse caráter 

prestacional. Estão também classificados, consoante a seguir explicitado, como 

clássicos direitos de defesa, como são as liberdades sociais, por exemplo: direito de 

greve (art. 9º da CF/88), direito à livre associação sindical (art. 8º, caput, da CF/88) e 
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à vedação à discriminação nas relações de trabalho (art. 7º, XXX, XXXI e XXXII da 

CF/88)413. 

Outrossim, o art. 5º, §1º da Constituição de 1988 estabelece que as normas 

que veiculam direitos fundamentais têm aplicação imediata: “§1º As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, ocorre que 

no que se refere aos direitos sociais existe discussão sobre essa questão, isso porque 

muitos destes direitos estão dispostos em normas classificadas como 

programáticas414. 

As normas programáticas demandam regulamentação do legislador 

infraconstitucional, para que só então, após este feito, o direito previsto em seu texto 

seja concretizado na prática pelo Estado, diferentemente de outros direitos 

fundamentais, não previstos em normas programáticas, que produzem todos os seus 

efeitos de imediato415. 

Elas se limitam a veicular estes direitos e expõem um objetivo, um fim, a 

ser perseguido pela Administração Pública, sem especificar detalhadamente de que 

maneira ele será alcançado, ou seja, não descreve condutas práticas a serem 

realizadas para que se atinja o objetivo determinado416.  

Por esse motivo, parte da doutrina elenca obstáculos que são comuns ao 

reconhecimento de direitos subjetivos derivados dessas normas. O primeiro refere-se 

à própria natureza jurídica delas que, como já citado, não estabelece condutas 

específicas a serem praticadas para chegar-se ao resultado. Em segundo, em razão 
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dos direitos sociais comporem a “reserva do possível”, e em terceiro, alega-se a 

impossibilidade de o Judiciário reconhecer direito subjetivo vinculado a norma 

constitucional sem prévia implementação do referido direito pelo Legislativo417. 

No entanto, “a imprecisão ou a fluidez das palavras constitucionais não lhes 

retiram a imediata aplicabilidade dentro do campo induvidoso de sua significação. 

Supor a necessidade de lei para delimitar este campo implicaria outorgas à lei mais 

força que à Constituição”418. 

Nesse seguimento, a doutrina majoritária defende que nem todos os efeitos 

decorrentes das normas programáticas, que consagram direitos sociais, são 

postergados para após a atuação do legislador ordinário, defendendo que desde a 

sua vigência elas garantem direitos subjetivos negativos, sendo direta e 

imediatamente exigíveis, inclusive judicialmente419.  

Alguns desses efeitos imediatos são: “(1) revogam as leis anteriores com 

elas incompatíveis; (2) vinculam o legislador, de forma permanente, à sua realização; 

(3) condicionam a atuação da administração pública; (4) informam a interpretação e a 

aplicação da lei pelo Poder Judiciário”, além de poderem ser objeto de controle de 

inconstitucionalidade420. 

A aceitação da natureza jurídica dos direitos sociais como sendo de direitos 

fundamentais nem sempre foi, e ainda não é, temática pacífica, uma vez que não é 

aceita de forma unânime na teoria dos direitos fundamentais no Direito Constitucional 

brasileiro. Existem posicionamentos contrários à jusfundamentabilidade dos direitos 
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sociais, baseados em argumentos dogmáticos, históricos, teóricos e filosóficos-

normativos421.   

Nessa linha, Daniel Wunder Hachem422 lista quatro posições acerca da 

referida aplicabilidade do regime jurídico-constitucional dos direitos fundamentais aos 

direitos sociais, são elas: 

(a) exclusão dos direitos sociais do âmbito de proteção do 
regime jurídico dos direitos fundamentais; (b) limitação da 
aplicação do regime jurídico dos direitos fundamentais ao 
conteúdo dos direitos sociais coincidente com o mínimo 
existencial; (c) incidência do regime jurídico dos direitos 
fundamentais somente sobre a parcela dos direitos sociais 
necessária a garantir as condições procedimentais da 
democracia; (d) submissão integral dos direitos sociais ao 
regime jurídico dos direitos fundamentais. 

Esclarecendo:  

(a): defende a inaplicabilidade do regime jurídico dos direitos fundamentais 

aos direitos sociais levando em consideração alguns fatores: i) organização dos 

direitos fundamentais em capítulo diverso dos direitos sociais e terminologia diferente 

usada para intitulá-los; ii) regime jurídico específico para direitos individuais e direitos 

sociais; iii) indeterminação do conteúdo dos direitos sociais e dependência de 

regulamentação infraconstitucional; iv) caráter positivo ou prestacional dos direitos 

sociais que gera despesas à Administração Pública423; 

(b): considera que apenas os direitos de liberdade e a parcela de direitos 

sociais essencial à garantia de condições mínimas para uma existência digna 

possuem jusfundamentabilidade, em outros termos: relaciona a 

jusfundamentabilidade aos direitos que se referem ao gozo de liberdades e às 
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– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 70. 

423 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 70. 
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condições mínimas de existência digna. No Brasil, Ricardo Lobo Torres e Alceu 

Maurício Jr. são exemplos de autores que adotam este posicionamento na doutrina424;  

(c): posição que reconhece a jusfundamentabilidade dos direitos sociais 

àqueles direitos necessários à garantia não só do mínimo existencial, mas também 

das condições procedimentais da democracia. No Brasil, Cláudio Pereira de Souza 

Neto adota tal posicionamento425; 

(d): para esta posição os direitos sociais se submetem integralmente ao 

regime jurídico dos direitos fundamentais, não havendo motivos para reduzir sua 

jusfundamentabilidade. Autores como Ingo Wolfgang Sarlet e Jorge Reis Novais são 

alguns dos que se aliam a esse posicionamento426. 

A última posição acima referida é a mais acertada e compatível com a 

sistemática constitucional brasileira vigente que, em conformidade com o que se verá 

a seguir, revela que o regime jurídico dos direitos fundamentais deve regular os 

direitos sociais. É a acepção adotada neste trabalho. 

Considerados os direitos sociais, pois, legítimos direitos fundamentais, 

cabe destacar desde já que merecem ao menos duas proteções: proibição de abolição 

por meio de emendas constitucionais (art. 60, §4º, IV, CF) e prevenção contra 

omissões do legislador, administrador e juiz que prejudiquem sua aplicação (art. 5º, 

§1º, CF)427-428.  

                                                
424 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 

uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 75-76. 

425 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 77-78. 

426 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 80. 

427 HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e sociais: 
distinções e pontos de contato à luz da doutrina e jurisprudência brasileiras. In: BACELLAR FILHO, 
Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). Direito público no Mercosul: intervenção 
estatal, direitos fundamentais e sustentabilidade: anais do VI Congresso da Associação de 
Direito Público do Mercosul: homenagem ao Professor Jorge Luis Salomoni. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 207. 

428 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 80. 
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3.1.1 Fundamentabilidade e possibilidade de restrição dos Direitos 
Fundamentais Sociais 

Para a compreensão da possibilidade de restrição de direitos fundamentais 

sociais, importante a visão sobre sua fundamentabilidade no universo variado de 

direitos fundamentais, seja em caráter objetivo, quando o Estado atribui um complexo 

de normas para equilibrar e moderar as desigualdades sociais, com deveres de 

prestação com objetivo de igualdade e reforço de liberdade, seja em caráter subjetivo, 

ao facultar aos indivíduos e grupos a possibilidade de participar dos benefícios da vida 

social429. 

A fundamentabilidade está vinculada à possibilidade de atribuir ao direito 

caracteres específicos que o difere dos demais quanto à proteção, concretização e 

exigibilidade, ao passo que se trata de direito que se relaciona diretamente com o 

princípio da dignidade da pessoa humana e possui força normativa máxima430. Deve 

ser compreendida, como “especial dignidade de protecção dos direitos”431.  

Nesse sentido, como visto, parte da doutrina distingue os direitos sociais e 

os demais direitos fundamentais em graus de relevância, força normativa e 

fundamentabilidade, principalmente porque os direitos sociais foram elevados a nível 

constitucional só depois dos direitos civis e políticos432.   

Nessa linha, Daniel Wunder Hachem433 destaca que este último aponta que 

tais direitos devem ser vistos como feixes de posições jusfundamentais, de forma que 

não podem ser reduzidos a uma única função. Isso porque, garantem a liberdade 

(preservação do indivíduo perante o Estado); prestação social; proteção perante 

                                                
429 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 229. 
430 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 

luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 83. 

431 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 378. 

432 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 
luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 83.  

433 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 130. 
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terceiros; e não discriminação (igualdade dos indivíduos pelo Estado)434. É, então, 

com fundamento nessa característica de multifuncionalidade dos direitos 

fundamentais que se defende a aplicação plena do regime jurídico dos direitos 

fundamentais aos direitos sociais e a respectiva fundamentabilidade destes435. 

Aliás, os questionamentos acerca da fundamentabilidade e aplicabilidade 

imediata decorrem especialmente da associação equivocada, sem considerar o todo, 

que se faz dos direitos de liberdade à função exclusiva de defesa e os direitos sociais 

à função prestacional, quando, na realidade, ambos são direitos com funções 

múltiplas436. 

Luísa Cristina Pinto e Netto437 critica essas construções teóricas de 

negativa da fundamentabilidade dos direitos sociais, vez que utilizam uma visão 

dicotômica dos direitos sociais quando comparados aos direitos de liberdade, com 

objetivo de retirar a substancialidade de sua fundamentalidade. Inexiste base 

constitucional explícita para promover uma diferenciação entre os direitos de liberdade 

e os direitos sociais, isso porque ausente regimes diferenciados para tratamento dos 

referidos direitos438.   

Para Ingo Wolfgang Sarlet439 a ordem constitucional brasileira não 

reconhece a referida distinção, ambos são submetidos a um mesmo regime, 

considerando os direitos sociais como inequívocos direitos fundamentais. Portanto, 

“son fundamentales si, de su dimensión negativa o positiva de naturaleza 

                                                
434 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p.407-410. 
435 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 

uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 131. 

436 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 133. 

437 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010, p. 42. 

438 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010, p. 47. 

439 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2007, p. 274-275. 
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constitucional, pueden desprenderse obligaciones subjetivas de aplicación inmediata 

orientadas, funcionalmente, hacia la satisfacción de la dignidad humana”440. 

 Ao negar a fundamentalidade dos direitos sociais, a consequência é a 

submissão à atuação discricionária do Estado, ou seja, afasta os critérios jurídicos, 

condicionando-os à política e à economia. Promoveria eficácia imediata aos direitos 

de liberdade e diferenciaria os direitos sociais, motivo pelo qual não resta adequada 

tal distinção441, ao estabelecer uma visão dicotômica dos direitos de liberdade e 

direitos sociais. 

As posições doutrinárias que colocam em xeque a fundamentabilidade dos 

direitos sociais provocam uma espécie de “vulnerabilidade, redução ou aniquilamento 

da fundamentalidade dos Direitos sociais, de sua força normativa, ainda que se 

pretenda assegurar a efetividade de um conteúdo jurídico mínimo”442. 

No preâmbulo da Constituição se percebe no texto constitucional que os 

direitos sociais, assim como os direitos civis e políticos devem ser garantidos pelo 

Estado, não há qualquer distinção de tratamento entre eles443. Na sequência, o art. 1º 

destaca a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, o que 

permite dizer que “el Estado está al servicio de la persona humana”444 e a partir disto 

deve assegurar os mais diversos direitos e liberdades ao homem para assim 

possibilitar seu verdadeiro bem-estar445.  

                                                
440 ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y 

metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. In: Estado social y derechos 
fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; 
GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 136. 

441 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010, p. 50. 

442 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 
luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 87. 

443 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 
luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 98. 

444 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
fundamentales efectivos em el constitucionalismo democrático latino-americano. Estudios 
Constitucionales, Santiago, v. 7, n. 2, pp. 143-205, 2009. 

445 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 
luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 98. 
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Conforme leciona José Joaquim Gomes Canotilho446 a dignidade da 

pessoa humana é a base da República e por sua vez é o reconhecimento do indivíduo 

como limite e fundamento no seu domínio político. Seria um princípio “antrópico”, pois 

acolhe a ideia pré-moderna e moderna da dignitas-hominis, ou seja, o próprio 

indivíduo é conformador de si próprio e de sua vida. 

Já o art. 3º, na mesma senda, inclui como objetivos da República a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em busca da erradicação da 

pobreza e da marginalização, redução da desigualdade social e promoção do bem-

estar social, o que também serve como fundamento para a fundamentabilidade dos 

direitos sociais447.  

Desse modo, a Constituição Federal de 1988, marco jurídico de democracia 

e institucionalização de direitos fundamentais no país, é clara ao reconhecer a 

fundamentabilidade dos direitos sociais ao estabelecer comandos que “são exatos e 

explícitos demais para que possa ser sustentada a diferença de força normativa entre 

os Direitos Sociais e os das demais gerações”448. 

Nessa perspectiva também os ensinamentos de Humberto Nogueira 

Alcalá449 ao dispor sobre a realidade chilena, que nos mesmos termos se aplica ao 

Brasil: 

[...] los derechos fundamentales sociales se presentan en los 
sistemas jurídicos como el chileno como principios, reglas y 
parámetros hermenéuticos del orden constitucional, del mismo 
nivel jurídico y con la misma eficacia que los derechos civiles y 
políticos, encontrándose en un mismo artículo constitucional, el 
artículo 19, fortalecidos por el artículo 5o, inciso segundo, de la 
Carta Fundamental, el cual los determina como límites de la 
soberanía, además de establecer el deber imperativo por parte 
de los órganos estatales de asegurarlos y promoverlos, tanto en 

                                                
446 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 225.  
447 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 

luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 98. 

448 BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos direitos sociais à 
luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando Atria e Carlos Pulido. Revista 
direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 2020, p. 98. 

449 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
fundamentales efectivos em el constitucionalismo democrático latino-americano. Estudios 
Constitucionales, Santiago, v. 7, n. 2, pp. 143-205, 2009. 
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su contenido constitucionalmente determinado como en sus 
atributos y garantías de los derechos asegurados por los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Chile y vigentes. A ello debe agregarse, el artículo 6 de nuestra 
Constitución que otorga fuerza normativa y aplicabilidad directa 
a los enunciados normativos constitucionales, salvo que el 
propio texto constitucional disponga otra cosa. 

O cenário de maior intervenção estatal percebido a partir da segunda 

geração de direitos fundamentais refletiu na expansão da Administração Pública e no 

seu aparato como um todo, o que fez com que a partir de meados dos anos de 1980 

resultasse no enfraquecimento do modelo de Estado Social, ao se deparar com 

demandas sociais inesgotáveis450. 

 Isso tudo impôs uma onda de racionalização de gastos e de restrições de 

direitos fundamentais sociais ao resgatar aspectos do liberalismo em uma nova 

roupagem: a do neoliberalismo. Daí adveio outro modelo de Estado: o Estado de 

Direito, hoje vigente, também denominado de Estado Social e Democrático de Direito 

ou tão somente Estado Constitucional, que se estrutura sobre os princípios da 

juridicidade, democracia, socialidade e, sobretudo, na dignidade da pessoa 

humana451.  

Esa propuesta de transformación del Estado brasilero, llevada a 
cabo hacia finales de la década de 1990, propugna por la 
adopción de una Administración Pública gerencial, asociada a 
una reducción de las funciones estatales, relegándose a la 
iniciativa privada la incumbencia de desarrollar actividades de 
cuño social. El modelo otorgaba al Poder Público una posición 
subsidiaria en cuanto a la realización de las actividades de 
bienestar sin dejar de reconocer las desgracias existentes en las 
organizaciones polí- ticas subdesarrolladas, ese modelo estatal 
sugería como solución la concientización de la sociedad civil al 
respeto de sus propios problemas, cabiéndole organizarse para 
asumir el protagonismo en la resolución de las dificultades 
sociales, sin una postura paternalista del Estado. A éste apenas 
le incumbiría proporcionar el mínimo necesario para posibilitar el 
ejercicio de las libertades, a partir de lo que los ciudadanos 

                                                
450 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 

do advogado editora, 2010, p. 30-33. 
451 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 

do advogado editora, 2010, p. 30-36. 



147 

 

deberían utilizar sus capacidades individuales para alcanzar sus 
objetivos452. 

A crise do Estado Social, portanto, refletiu nos direitos sociais 

fundamentais, que ainda ficam em posição fragilizada frente aos direitos de liberdade 

e fragilidade, que pode ser vista, ilustrando, através da fragilização do Direito do 

Trabalho como direito, dada a aproximação do Estado com os princípios da autonomia 

individual, da eficiência econômica e da competitividade453. 

Os direitos fundamentais sociais, assim, encontram obstáculos na 

atualidade especialmente em decorrência dos efeitos do neoliberalismo e da 

globalização, além da escassez de recursos frente às necessidades ilimitadas454. 

Nesse cenário, o papel da Constituição é apontar para o futuro, e também proteger os 

direitos já conquistados. A principiologia constitucional, seja ela explícita ou implícita, 

é instrumento de combate contra alterações feitas por maiorias políticas eventuais que 

legislem em contrário à ordem constitucional, retirando ou tentando retirar conquistas 

da sociedade455.  

Robert Alexy456 destaca a importância da posição jurídica dos direitos 

fundamentais, visto que, dentro do viés do Direito Constitucional, o seu 

reconhecimento ou denegação não pode ficar ao alvitre do legislador ordinário, com a 

maioria dos parlamentares simples. 

Sobre a progressividade e exigibilidade dos direitos fundamentais sociais 

deve observar: “la faceta prestacional de exigibilidad progresiva de los derechos 

                                                
452 HACHEM, Daniel Wunder. Impactos del estado social en el derecho constitucional y administrativo 

en brasil: un análisis de tres momentos . In: Estado social y derechos fundamentales en tiempos 
de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson (Orgs.). 
Punto Rojo. España. 2019. p. 56. 

453 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do advogado editora, 2010, p. 97. 

454 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do advogado editora, 2010, p. 97-98. 

455 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 254-255. 

456 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 395.  
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sociales, si bien no puede exigirse vía acción de tutela o solicitud de amparo 

constitucional, no por ello puede ser ignorada por parte del Estado”457. 

Nesse contexto é de se questionar se é constitucional a restrição de direitos 

fundamentais sociais458. Antes de mais nada, cabe destacar que o conceito de 

restrição diverge do de limitação. A restrição diz respeito ao direito propriamente dito, 

em seu viés objetivo, envolvendo a compreensão ou as faculdades outrora nele 

compreendidas. A limitação se relaciona com a exteriorização da prática pelo titular e 

decorre de condições de caráter geral459. 

Para Jorge Reis Novais460, restrição é “uma acção estatal que afecta, 

primariamente, o bem jusfundamentalmente protegido, cuja extensão e delimitação 

foram apuradas através da interpretação jurídica da norma de direito fundamental”. 

Pois bem, os direitos fundamentais em sua maioria não são absolutos461. 

Embora tenham em seu bojo conteúdos de suma importância para a sociedade, para 

a doutrina majoritária, um direito fundamental pode sofrer restrições para viabilizar sua 

convivência com outro direito fundamental também presente no ordenamento 

jurídico462. Contudo, qualquer alteração deve garantir o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais sociais, principalmente no que corresponde às prestações materiais 

indispensáveis para uma vida com dignidade dos indivíduos, bem como em respeito 

ao o princípio da universalidade e à titularidade dos direitos fundamentais463. 

                                                
457 ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y 

metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. In: Estado social y derechos 
fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; 
GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 137. 

458 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 155.  

459 LIMA, Warley Freitas de; NASCIMENTO JUNIOR, Jaime Meira do. Restrições aos direitos 
fundamentais à luz da constituição brasileira de 1988. p. 6-7. 

460 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 
pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 295. 

461 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 155. 

462 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 155. 

463 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: dignidade 
da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito 
constitucional brasileiro. Disponível em: < 
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15197-15198-1-PB.pdf> Acesso em: 19 de abril 
de 2021. 
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Ou seja, a princípio, os direitos fundamentais devem ser aplicados em sua 

completude, sem qualquer limitação de alcance, mas em situações excepcionais pode 

se exigir a restrição de um direito para preservação de outro464. Isso pois é necessário 

haver o controle das restrições promovidas por ingerências dos poderes constituídos 

sobre os direitos fundamentais, sobretudo como um importante mecanismo contra a 

ação erosiva do legislador. Atenta-se para a não construção de um discurso político 

autorizador de medidas retrocessivas, causando a ineficiência de implemento de 

direitos sociais465.  

Algumas teorias que discorrem sobre o tema:466 a teoria absoluta impõe 

que, independentemente do caso, o núcleo essencial dos direitos fundamentais não 

estará sujeito à restrição. Já a teoria relativa prioriza a análise caso a caso do núcleo 

essencial, mediante um processo de ponderação dos meios e fins, baseado no 

princípio da proporcionalidade467. 

Em outro enfoque, a teoria interna defende que a ideia de restrição deve 

ser substituída pela de limite. Para ela, só se considera direito fundamental aquele 

não passível de restrição. Aquele que admite restrição, na verdade, não se trata de 

direito fundamental. O direito, nesse entendimento, é tido como conteúdo, inexistindo 

categoria autônoma de restrição468.  

De outra parte, há aqueles que entendem que existe sempre a 

possibilidade de o direito fundamental sofrer restrições no caso concreto, em 

consonância com outros princípios, por razões de ordem externa ao âmbito 

normativo469, essa é a teoria denominada de teoria externa. Para ela, direito e restrição 

                                                
464 KANAYAMA, Rodrigo Luís. Limites às restrições aos direitos fundamentais na atividade de 

investigação do Poder Legislativo. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Universidade 
Federal do Paraná Curitiba, 2007, p. 109. 

465 CONTO, Mário de. O princípio da proibição do retrocesso social: uma análise a partir dos 
pressupostos da hermenêutica filosófica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 
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466 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 155. 

467 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 158. 

468 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 
humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 155. 

469 PEREIRA, Ana Lucia Pretto. A reserva do possível como restrição à efetividade dos direitos 
fundamentais sociais. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.2, n.3, 3º quadrimestre de 
2007, p. 43. 
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são categorias distintas e há uma relação de restrição: o direito em si, sem restrição, 

e aquilo que resta após a restrição.   

Em resumo, a teoria interna vê os direitos fundamentais enquanto regras 

que devem ser aplicadas em sua totalidade, e a teoria externa vê os direitos 

fundamentais como princípios passíveis de restrição, sendo a restrição, no caso 

concreto, guiada pelas regras da proporcionalidade e razoabilidade. 

A partir disso é necessário identificar duas situações: o direito e a restrição. 

Nesse processo de apuração se torna essencial averiguar o âmbito de proteção do 

direito, que nada mais é do que o conjunto de bens (ações, estados, posições 

jurídicas) protegidos pelo direito, o qual será verificado pela análise dos fatos. O 

suporte fático se divide em dois tipos: suporte fático abstrato - que são os fatos 

expressos na norma e desencadeiam a consequência jurídica; e suporte fático 

concreto – que é o fato transformado pela norma em fato jurídico470. 

Por esse ângulo, para a definição no caso concreto dos referidos suportes 

fáticos, quatro perguntas devem ser feitas: “1) o que é protegido?; 2) contra o quê?; 

3) qual é a consequência jurídica que poderá ocorrer?; e 4) o que é necessário ocorrer 

para que a consequência possa também ocorrer?”. Sem embargo, a incumbência não 

é tão simples quanto parece na teoria, em concreto muitos problemas e nuances 

revelam-se ao tentar se definir quais são os bens protegidos e quais não são. Dessa 

maneira, duas vertentes buscam auxiliar na resolução do problema471.  

A primeira, denominada teoria do suporte fático amplo, “inclui no âmbito 

toda ação, fato, estado ou posição jurídica que tenham quaisquer características que, 

isoladamente considerada, faça parte do ‘âmbito da vida’ de um determinado direito 

fundamental”472. A segunda, teoria do suporte fático restrito, “defende uma prévia 

                                                
470 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 

humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 156. 
471 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 

humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 156. 
472 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 

humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 156. 
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exclusão de algumas condutas que, certamente, não são albergadas pelos direitos 

fundamentais”473. 

O que diferencia as duas, em suma, é o foco da análise. A teoria do suporte 

fático amplo se importa com a argumentação constitucional possível no momento da 

intervenção; por outro lado, a teoria do suporte fático restrito se preocupa com o que 

se inclui e com o que não se inclui no âmbito de proteção por si só474. Logo, o 

sopesamento é o instrumento para caracterização de uma possível violação de um 

direito fundamental. 

Jorge Reis Novais475 também leciona acerca do tema: 

Após esta delimitação prévia de conteúdo, que permitiu 
distinguir entre âmbito de vida não protegido e âmbito de 
protecção do direito fundamental, é possível, então, descrever 
os diferentes tipos de situações, posições ou comportamentos 
jusfundamentalmente protegidos. É nesse domínio protegido 
(âmbito de protecção) que intervêm as restrições, no sentido de 
intervenções estatais que afectam desvantajosamente o bem de 
protecção do direito fundamental. O que resta do âmbito de 
protecção após a intervenção das restrições legítimas ou 
deduzida a possibilidade da activação das correspondentes 
reservas é o âmbito de garantia efectivo. Assim, no âmbito de 
protecção, deduzida a ocorrência, efetiva ou potencial, de 
restrições legítimas, chega-se, finalmente, ao âmbito definitivo 
de protecção ou âmbito de garantia efectivo relativamente ao 
qual toda a intervenção estatal desvantajosa será já configurada 
como restrição ilegítima, como violação de direito fundamental. 

É de se registrar que as restrições podem ser classificadas como 

diretamente constitucionais ou indiretamente constitucionais; e tácitas constitucionais. 

As diretamente constitucionais são as estabelecidas na própria redação do texto 

constitucional, a exemplo do Art. 5º, incisos XI e XVII, respectivamente: “XI - a casa é 

asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

                                                
473 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 

humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 156. 
474 NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista direitos 

humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2, p. 156. 
475 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 304. 
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durante o dia, por determinação judicial476; “XVII - é plena a liberdade de associação 

para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”, ambos da Constituição Federal477. 

As indiretamente constitucionais são as que, apesar de não previstas 

expressamente no texto constitucional, autoriza o legislador a eventualmente fazê-las 

por meio de leis ordinárias, a exemplo do Art. 5º, incisos XIII e LX: “XIII - É livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”; “LX - A lei só poderá restringir a publicidade dos 

atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

Além disso, cumpre esclarecer que essa autorização constitucional de 

restrição pelo legislador ordinário pode ocorrer por dois meios: reserva de lei restritiva 

simples, quando não se determina requisitos ou qualificações especiais para a lei; 

reserva de lei restritiva qualificada, quando, ao contrário da anterior, exige requisitos 

ou qualificações para a lei restritiva478. 

Por fim, ainda se fala em restrição tácita constitucional, que é aquela 

autorizada ao Legislador e Judiciário impor restrições com o objetivo de resolver ou 

evitar colisões entre os direitos fundamentais ou estes com os valores 

constitucionalmente protegidos, como em casos de colisão entre o direito de liberdade 

de expressão e informação e o direito de privacidade, por exemplo479. 

Assim sendo, só depois de analisada a norma constitucional, identificado o 

âmbito de proteção, a sua amplitude, e partindo de uma das teorias apresentadas, 

será possível verificar as possíveis reservas legais e restrições autorizadas 

                                                
476 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 
17/04/2021. 

477 LIMA, Warley Freitas de; NASCIMENTO JUNIOR, Jaime Meira do. Restrições aos direitos 
fundamentais à luz da constituição brasileira de 1988. In José Marcos Miné Vanzella, Milena 
Zampieri Sellmann, Raúl Fernando Núnes Marín (Org.). Democracia, Ética e Efetivação de Direitos. 
1 ed. Lorena: UNISAL, 2016. p.7. 

478 LIMA, Warley Freitas de; NASCIMENTO JUNIOR, Jaime Meira do. Restrições aos direitos 
fundamentais à luz da constituição brasileira de 1988. In José Marcos Miné Vanzella, Milena 
Zampieri Sellmann, Raúl Fernando Núnes Marín (Org.). Democracia, Ética e Efetivação de Direitos. 
1 ed. Lorena: UNISAL, 2016. p.7. 

479 LIMA, Warley Freitas de; NASCIMENTO JUNIOR, Jaime Meira do. Restrições aos direitos 
fundamentais à luz da constituição brasileira de 1988. In José Marcos Miné Vanzella, Milena 
Zampieri Sellmann, Raúl Fernando Núnes Marín (Org.). Democracia, Ética e Efetivação de Direitos. 
1 ed. Lorena: UNISAL, 2016. p.8/9. 
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expressamente pela Constituição, a fim de verificar se é constitucional ou 

inconstitucional a restrição em questão.  

Destarte, o objetivo em primeiro plano é realizar o alcance da norma 

jusfundamental da forma mais ampla possível, só depois se analisará a viabilidade de 

restringi-la com base na realidade concreta480. A restrição dos direitos fundamentais, 

e aqui em especial os direitos fundamentais sociais, deve ser dificultada ou impedida 

em um primeiro momento, em vista da importância destes direitos para o Estado 

Constitucional481. Entretanto, quando as restrições necessitarem ser feitas, estas 

devem ser exceções, cuidadosamente analisadas e limitadas, uma vez que lidam com 

interesses de toda a comunidade482. 

Eventuais restrições só podem ser feitas quando a própria Constituição 

autorizar explicitamente, implicitamente ou se for imprescindível no caso concreto, 

para preservar a integridade do ordenamento jurídico, não estando submetidas à 

vontade discricionária política e/ou econômica. 

Instrumentos jurídicos internacionais, como o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC483, bem como o Protocolo de São 

Salvador - PSS484 indicam o intuito da proteção dos direitos fundamentais e limitações 

de suas restrições se devem a necessidade de preservação do bem-estar geral da 

sociedade, até mesmo pelo desconhecimento dos seus propósitos e razões de sua 

existência.  

Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, al igual que el Protocolo de 

                                                
480 PEREIRA, Ana Lucia Pretto. A reserva do possível como restrição à efetividade dos direitos 

fundamentais sociais. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.2, n.3, 3º quadrimestre de 
2007, p. 43. 

481 KANAYAMA, Rodrigo Luís. Limites às restrições aos direitos fundamentais na atividade de 
investigação do Poder Legislativo. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Universidade 
Federal do Paraná Curitiba, 2007, p. 89. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp037624.pdf>. Acesso em: 17/04/2021. 

482 PEREIRA, Ana Lucia Pretto. A reserva do possível como restrição à efetividade dos direitos 
fundamentais sociais. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.2, n.3, 3º quadrimestre de 
2007, p. 88-97. 

483 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Eco
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484  Protocolo de São Salvador – PSS Disponível em: 
https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/sansalvador.pdf Acesso em 22/02/2022 
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San Salvador, señalan que las limitaciones que tengan por ob- 
jeto los derechos sociales serán válidas si tienen por finalidad 
preservar el bienestar general y en la medida en que no 
desconozcan el propósito y razón de estos derechos485  

Por essa razão, limites são impostos para que as restrições não ocorram 

de modo ordinário pelo aplicador da norma. Conforme disposto acima, além de só 

poderem ser realizadas nas hipóteses autorizadas pela Constituição, é vedado o 

excesso, bem como faz-se obrigatório observar o princípio da proporcionalidade – 

adequação, necessidade e proporcionalidade – e o princípio da preservação do núcleo 

essencial e a ponderação486. 

Isso porque decorre de um sistema jurídico-constitucional, no qual a 

atividade legiferante estatal, ao regulamentar um mandamento constitucional, 

promove e institui determinado direito, cujo o resultado é a incorporação ao patrimônio 

da cidadania, não podendo, por sua vez, ser absolutamente suprimido487. Dessa 

forma, “una vez se ha logrado un determinado nivel de satisfacción de un derecho, 

todo retroceso debe juzgarse sospechoso desde la perspectiva constitucional”488. 

Por fim, as restrições de direitos fundamentais sociais com promoção de 

reformas legislativas deve ser produto da comunis opinio e não de um jogo de 

                                                
485 ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y 

metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. In: Estado social y derechos 
fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; 
GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 139. 

486  Sobre ponderação e proporcionalidade Ingo Wolfgang Sarlet discorre: “Também pode ser tida como 
paradigmática a utilização do princípio da proporcionalidade como critério aferidor da legitimidade 
de uma restrição na esfera de uma proibição de retrocesso social, revelando, neste contexto, que a 
função do referido princípio, igualmente deduzido do princípio do Estado de Direito, não se limita a 
servir de parâmetro para o exame da constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais, incluídos neste rol os assim denominados direitos sociais. Com efeito, também a 
ação erosiva do legislador que tenha por objetivo a implementação de ajustes e cortes no âmbito do 
sistema infraconstitucional de prestações sociais deve levar em conta as exigências do princípio da 
proporcionalidade, isto é, ser ao mesmo tempo necessária, adequada e razoável, pena de ofensa 
aos próprios direitos fundamentais sociais e ao princípio do Estado social de Direito. Em última 
análise, não se poderá abdicar jamais da tarefa de realizar uma cuidadosa ponderação de todas as 
circunstâncias, de modo especial entre o valor dos direitos dos particulares a determinado grau de 
segurança social e os reclamos do interesse da coletividade.” SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia 
dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 20.  

487 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 158-159. 

488 ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y 
metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. In: Estado social y derechos 
fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; 
GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 138. 
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marketing ou de discutível procedimento489. Essa proteção, portanto, se revela como 

ampliação da segurança jurídica e manutenção do nível de proteção social já 

conquistado, capaz de impedir a “frustração da efetividade constitucional”490, com o 

corolário lógico do aperfeiçoamento do sistema de proteção dos direitos fundamentais. 

3.2 A JUSTIÇA SOCIAL E A GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS DO TRABALHADOR491 

O trabalho humano, na sua historicidade, é fruto da utilidade do indivíduo, 

fundamental à dignidade humana e decorre da necessidade de subsistir. Contudo, 

deve ser compreendido dentro de um contexto de justiça social, base de bem-estar 

da sociedade.  

Ocorre que no sistema capitalista, permeado por um modelo econômico 

neoliberal, é necessária a aferição/implementação do direito fundamental ao trabalho 

digno, haja vista os elevados níveis de desigualdade social. É nesse contexto que as 

normas de regência se revelam fundamentais na promoção de fundamentos 

justificadores de justiça social. 

Em tempos de crise política, econômica e social, a flexibilização dos direitos 

sociais trabalhistas, desencadeado no ideal de liberalização do mercado, compromete 

a dignificação do trabalhador, e, por consequência, a justiça social.  

Em razão desse cenário, necessária a compreensão do trabalho dentro da 

sua historicidade, a partir da necessidade de organização das sociedades para 

produzirem os bens e serviços imprescindíveis ao atendimento de suas necessidades 

básicas de sobrevivência. É daí que surge a ideia de relação de trabalho. Em que 

                                                
489 GABARDO, Emerson. Os direitos humanos fundamentais em face das reformas constitucionais 

neoliberais. Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Curitiba: Juruá, n. 3, 1999, 230 
p., p. 114. 

490 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4a ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 456. 

491 Parte deste capítulo que trabalha sustentabilidade se trata de uma revisão e ampliação das ideias 
discutidas e publicizadas no artigo: ASSIS, Vinicius de; SALIB, Marta Luiza Leszczynski; GARCIA, 
Heloise Siqueira. O trabalho humano digno e justiça social: vetores de desenvolvimento e 
sustentabilidade social. In: PIFFER, Carla; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; (Orgs.). Globalização 
e transnacionalidade: reflexos nas dimensões da sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2020, v. 1 
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pese seu conceito e modo variar com o tempo, sempre esteve presente na sociedade 

organizada492. 

No decorrer da história passou de uma prestação servil exploradora para 

uma prestação subordinada, assalariada493. A partir disto, é possível identificar quatro 

sistemas econômicos/modos de produção marcantes na evolução da civilização 

ocidental, a saber: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo.  

No comunismo primitivo a propriedade dos meios era de toda a sociedade, 

todos trabalhavam e tinham acesso aos resultados da produção, enquanto no 

escravismo, os “senhores” exploravam o trabalho de outra classe chamada de 

“escravos”494, apropriando-se do que era produzido. 

Já no feudalismo os meios de produção também pertenciam apenas a parte 

da sociedade, denominados de “senhores feudais”. Os servos, isso é, aqueles que 

trabalhavam para os senhores, recebiam em troca proteção, num sistema de 

hierarquia495. Não eram livres, haja vista que estavam presos à terra, embora não 

tivessem o status de escravo e fossem considerados sujeitos de direito496. 

Sucede que nenhum destes modelos prosperaram. Foi então a partir da 

Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX) que outro modelo surge como tentativa de 

superar os anteriores: o capitalismo. Com as novas invenções trazidas pela indústria, 

                                                
492 PORTO, Lorena Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do direito do trabalho. 

In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 
30. 

493 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 131. 

494 Os escravos não eram considerados como pessoas, no sentido jurídico, razão pela qual não tinham 
direito sequer à vida e tratamento digno. Eram tidos como objetos pertencentes aos senhores, e em 
troca dos serviços prestados recebiam apenas alimentação e vestuário. (PORTO, Lorena 
Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do direito do trabalho. In: Trabalho e 
justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 30-31) 

495 O servo era protegido pelo senhor feudal, o qual devia lealdade a alguém mais poderoso, até chegar 
no topo da divisão hierárquica, onde encontrava-se o rei. (PORTO, Lorena Vasconcelos. O trabalho 
humano na história e o nascimento do direito do trabalho. In: Trabalho e justiça social: Um tributo 
a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 3-32) 

496 PORTO, Lorena Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do direito do trabalho. 
In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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os modos de trabalho se transformaram, tornando-se cada vez mais complexos, a 

começar pelo fato de que a população saiu do campo e migraram para a cidade497. 

A mão de obra agora era revestida do trabalho assalariado, trabalhava-se 

em troca de uma remuneração. A nova classe dominante, a burguesia, precisava da 

força do trabalho humano para articular em conjunto com as máquinas. Porém, se em 

um primeiro momento a impressão era de maior liberdade, logo se percebeu que a 

aparência divergia da realidade..  

Os antes considerados escravos e servos eram submetidos a exorbitantes 

jornadas de trabalho ininterruptas, com exposição à condições desumanas que 

colocavam em risco sua vida e integridade física, em troca de uma remuneração 

insuficiente para prover sua subsistência e de sua família498. 

Até mesmo por isso, em sua origem, a palavra trabalho representa 

instrumento de tortura, esforço, fadiga, castigo, mascarado por um discurso 

humanitário e democrático no sistema capitalista. Acrescentando-se a isso, a atuação 

do Estado liberal neste período portava-se como mero espectador e não intervinha 

nas explorações que ocorriam cotidianamente499. 

Todo esse cenário vivenciado pelos operários, portanto, gerou um 

sentimento de solidariedade e união que culminou na formação de sindicatos que 

reivindicaram mudanças, especialmente em relação à jornada de trabalho e 

remuneração. O movimento surtiu efeito, resultando na mudança de postura estatal, 

que passou a intervir nas relações de trabalho em busca da igualdade material entre 

empregado e empregador500.  
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In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 
36. 



158 

 

Na evolução do Estado, o pensamento moderno evolui para a concepção 

de proteção dos direitos sociais, dentre eles, o Direito do Trabalho, onde o universo 

juslaboral é incluído no cenário de proteção constitucional dos direitos fundamentais, 

sempre no objetivo de enxergá-los como inerente à dignidade da pessoa humana, 

uma vez que é fonte digna de subsistência. 

Afinal, somente com a intervenção do Estado estabelecendo, inclusive, 

tratamento diferenciado aos mais fracos, seria viável alcançar a igualdade fática e 

consequentemente, maior justiça social, base do bem-estar da sociedade. É nesse 

contexto de desigualdade social, luta de classes e interferência estatal que deve ser 

entendido o surgimento do Direito do Trabalho, ramo que marca a transição do Estado 

Liberal para o Estado Social de Direito.  

Com isso, verifica-se um alargamento do rol de direitos fundamentais, 

incluindo os direitos sociais, moldando um efetivo “Estado de bem-estar”, que tem por 

pilar a dignidade da pessoa humana501, que, segundo Jorge Reis Novais, permeia 

todos os direitos fundamentais, numa concepção plural, aberta e tolerante502, como 

fundamento da ordem jurídica503. 

Por meio dessa intervenção é que foram surgindo normas regentes das 

relações laborais que revelaram avanço significativo, estabelecendo condições 

mínimas a serem respeitadas, como jornada, repousos semanais, férias e proibição 

de trabalho infantil504. Vê-se, com isto, a importância do exame do contexto histórico, 

que nas palavras de Jorge Luiz Souto Maior505: 

O estudo histórico e análise crítica da realidade devem incentivar 
à defesa dos instrumentos jurídicos, criados até o presente, para 

                                                
501 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010, p. 33. 
502 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa, 

Coimbra: Coimbra, 2004, 344 p. p. 56-59. Para o Autor a consagração da dignidade da pessoa 
humana impõe um dever-ser-jurídico, obrigando o Estado, conformando a ordem jurídica e 
vinculando o aparato estatal. 

503 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 6. 

504 PORTO, Lorena Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do direito do trabalho. 
In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 
36. 

505 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Capitalismo, crise e direito do trabalho. In: Trabalho e justiça social: 
Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 106. 
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o resgate da dignidade humana, mas, ao mesmo tempo, devem 
nos impor a visualização de sua superação para o futuro, 
buscando um sentido mais amplo ainda da própria existência. 

Por isso, oportuno também recordar o princípio da prioridade do trabalho 

lecionado pela Igreja, o qual coloca o homem na história como protagonista do 

processo de produção e o capital como mero instrumento. O homem é, antes de tudo, 

pessoa, e a partir daí derivam importantes ponderações, postulados da dignidade da 

pessoa humana506. 

O homem não pode, consequentemente, ser subordinado aos 

instrumentos. Numa sociedade capitalista, contudo, esse é o desafio. O homem 

moderno vale proporcionalmente à sua força de trabalho empregada, “o valor se dá 

no sentido de mercadoria”507.  

Há a necessidade de conciliação de geração de riquezas e promoção de 

bem-estar coletivo, esse é o propósito de observar a evolução da concepção de 

trabalho dentro do desenvolvimento de uma civilização. É por isso que o texto 

constitucional pautado na dignidade da pessoa humana, impõe um olhar à construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, com objetivos de erradicação da pobreza, 

redução de desigualdades regionais, afastamento de discriminações, com 

disponibilidade de pleno emprego, o que o arcabouço jurídico, construído 

historicamente pelo Direito do Trabalho, leva em seu conteúdo principiológico. 

O direito fundamental ao trabalho digno, um dos fundamentos justificadores 

da justiça social, assegura o bem-estar físico, moral e intelectual dos trabalhadores508. 

No entanto, não se volta apenas à criação de medidas de proteção ao trabalhador, 

significa reconhecer o trabalho como agente de transformação da economia e meio 

                                                
506 SILVA, Lucilaine Ignacio da Silva; SILVA, Moacyr Motta da; Justiça social e valor social do trabalho: 

Uma síntese crítico-reflexiva sobre os valores. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 5, nº 3, 3º quadrimestre de 
2010, p. 328. 

507 SILVA, Lucilaine Ignacio da Silva; SILVA, Moacyr Motta da; Justiça social e valor social do trabalho: 
Uma síntese crítico-reflexiva sobre os valores. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 5, nº 3, 3º quadrimestre de 
2010, p. 329-330. 

508 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 134. 
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de inserção social509, merecendo valorização, pois trabalho digno “el aquel trabajo 

productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana”510. 

Como explanado neste capítulo, a par do conceito de direito fundamental 

não ter consenso, há visões como de Ingo Wolfgang Sarlet511 de que seria sinônimo 

de direitos humanos reconhecidos e positivados no âmbito constitucional de 

determinado Estado, haja vista o reconhecimento do ser humano como tal, com 

validade universal, para todos os povos e tempos, revelando um inequívoco efeito 

supranacional. Portanto, “En cualquier caso, más allá de esas disquisiciones 

semánticas sobre el significado del concepto de trabajo decente, que apuntan hacia 

el reconocimiento a los trabajadores de los derechos humanos fundamentales”512.  

Os direitos fundamentais nascem no contexto de proteger o cidadão do 

Estado absolutista, o que no primeiro momento se bastava a sua mera abstenção. 

Contudo, revelou-se insuficiente, vez que os particulares também poderiam exceder 

no poderio social e econômico. Daí a necessidade de atuação por meio de regulação 

estatal na proteção dos direitos fundamentais sociais, em especial, o direito 

fundamental ao trabalho digno. 

Nesse sentido, em ambiente democrático, por necessidade deve dar 

concretude ao valor do trabalho humano como direito fundamental (direito humano), 

qualquer reflexão sobre o tema leva ao alcance da plenitude da dignidade do labor, 

como própria condição humana. 

Essa centralidade do ser humano enquanto pessoa, leva o Estado 

Constitucional à criação de regulação com carga protetiva intencional ao 

hipossuficiente, dada a necessidade histórica de ultrapassar o desequilíbrio 

                                                
509 BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado Democrático de 

Direito. Porto Alegre: SAFE, 2003, p. 42. 
510 Organização Internacional do Trabalho – OIT. Conocer los derechos fundamentales en el 

trabajo. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-
san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf Acesso em 22/04/2021. 

511 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 29. 

512 LARES, Francisco Lozano. La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo Decente. Revista 
Internacional y Comparada de relaciones laborales y derecho del empleo Volumen 4, núm. 4, 
octubre-diciembre de 2016. p. 5. 
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característico entre as partes das relações de trabalho513. Sobre a necessidade de 

regulação estatal: 

Para hacer efectivos unos determinados derechos, por muy 
fundamentales que sean, y para poner en práctica una 
determinada política, por muy acertada o justa que sea, será 
necesario dotar de fuerza jurídica al paradigma en el que esos 
derechos y esa política se sustentan, puesto que, como se ha 
dicho con bastante realismo en relación con la aplicación de las 
políticas socio-laborales, “la situación socioeconómica impide 
muy a menudo que se añada la dimensión jurídica que 
garantizaría su permanencia y coerción”514. 

Logo, embora exista um ramo do Direito autônomo para sua regulação, que 

é o Direito do Trabalho, é a visão de que a proteção ao trabalho digno revela-se como 

produção de solidariedade social, na perspectiva da convergência dos pilares da 

dimensão ética dos direitos humanos: dignidade, cidadania e justiça social, aliada a 

solidariedade515. 

Uma leitura atual sobre o trabalho digno, perpassaria mais que a simples 

possibilidade de acesso ao mínimo para a mantença familiar, e sim simbolizaria a 

realização pessoal, a satisfação em ter acesso a bens e serviços, representaria um 

fator de integração com o semelhante, possibilitaria um equilíbrio psíquico e emocional 

por meio da consciência de utilidade social516. 

Assegura o artigo XXIII da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

de 1948: “Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”517. Com 

isso, o exercício do trabalho em condições dignas está intimamente associado à 

                                                
513 AMARAL, Ana Iris Galvão. Direito fundamental ao trabalho digno: o papel do Estado na efetivação 

da tutela. Revista de direitos fundamentais nas relações do trabalho, sociais e empresariais. 
Volume 2, n.1, 2016. p. 91. 

514 LARES, Francisco Lozano. La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo Decente. Revista 
Internacional y Comparada de relaciones laborales y derecho del empleo Volumen 4, núm. 4, 
octubre-diciembre de 2016. p. 23. 

515 DELGADO, Gabriela Neves. Os direitos sociotrabalhistas como dimensão dos direitos humanos. 
Revista brasileira de direitos humanos. n. 5, abril-junho/2013, p. 5-23. p. 10. 

516 AMARAL, Ana Iris Galvão. Direito fundamental ao trabalho digno: o papel do Estado na efetivação 
da tutela. Revista de direitos fundamentais nas relações do trabalho, sociais e empresariais. 
Volume 2, n.1, 2016. p. 90. 

517 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. UNIC/Rio/005, Janeiro 2009, p. 12. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 
02.02.2020. 
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justiça social. Nem mesmo a falta de trabalho se harmoniza com a dignidade a que 

faz jus toda a sociedade, é violação que compromete a própria existência 

adequada518, e dessa maneira 

[...] a realização do direito ao trabalho fará com que a dignidade 
humana assuma nítido conteúdo social, na medida em que a 
criação de melhores condições de vida resultar benéfica não 
somente para o indivíduo em seu âmbito particular, mas para o 
conjunto da sociedade519. 

Consagra, portanto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

princípios fundamentais para a ordem jurídica internacional, em especial os direitos 

humanos numa ótica universal. Daniela Neves Delgado520 descreve a inserção de 

previsões legais no âmbito global do referido instrumento normativo internacional, 

tanto no âmbito do Direito Individual do Trabalho, como também no Direito Coletivo 

do Trabalho: 

No plano do Direito Individual do Trabalho, ressalta o direito de 
todo homem, sem qualquer distinção, a igual remuneração por 
igual trabalho; o direito a uma remuneração justa e satisfatória; 
o direito a repouso e lazer, inclusive com a limitação razoável 
das horas de trabalho; o direito às férias remuneradas 
periódicas; o direito ao trabalho; à livre escolha de emprego; a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego.  

No plano do Direito Coletivo do Trabalho, assegura ao homem o 
direito de organizar sindicatos e a neles ingressar para proteger 
seus interesses.  

Deste modo, é dever do Estado garantir que qualquer indivíduo em 

condições de trabalhar, tenha acesso ao trabalho e ao desfrute de uma vida digna. 

                                                
518 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 

dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 151. 

519 LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 1998, p. 98. 

520 DELGADO, Gabriela Neves. Direitos humanos dos trabalhadores: perspectiva de análise a partir 
dos princípios internacionais do Direito do Trabalho e do Direito Previdenciário. Revista do TST, 
Brasília, vol. 77, no 3, jul/set 2011 . p. 69. 
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Trata-se, mormente, de garantir vivência e não mera sobrevivência a todos, o que só 

se torna possível por intermédio do exercício do trabalho521. 

O valor do trabalho digno em cenários de economias capitalistas dos 

Estados busca sua estruturação e proteção, via garantia mínima dos direitos 

fundamentais sociais, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Logo, o 

trabalho digno promove o sentido para a vida, e o Direito do Trabalho age como 

“principal instrumento de desmercantilização do labor humano na economia 

capitalista, favorecendo esse trabalho com regras superiores aos simples imperativos 

do mercado”522. 

Contudo, é fato que existe uma busca pelas empresas de condições mais 

vantajosas com o objetivo de melhores condições para o lucro, por meio de barganhas 

com Estados, reflexo de um modelo econômico neoliberal e decorrente da 

globalização523. O resultado dessa prática é: “impulsionados e influenciados pela 

atividade empresária, os Estados também passam a atuar na flexibilização dos 

direitos trabalhistas, com sucessivas alterações legislativas”524, o que compromete a 

estruturação e proteção do trabalho digno.  

Não se pode olvidar os efeitos da globalização no papel do trabalho 

humano, isso porque o impacto das tecnologias nos empregos é substancial. O 

avanço tecnológico afeta seu nível e qualidade, promovendo o desemprego estrutural. 

                                                
521 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 

dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 152. 

522 DELGADO, Gabriela Neves. Direitos humanos dos trabalhadores: perspectiva de análise a partir 
dos princípios internacionais do Direito do Trabalho e do Direito Previdenciário. Revista do TST, 
Brasília, vol. 77, no 3, jul/set 2011 . p. 70. 

523 Para Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento “A globalização realizou-se sob influência 
do pensamento neoliberal, que preconiza a redução do tamanho do Estado, a desregulação 
econômica e a restrição dos gastos sociais. Até pouco tempo atrás, os Estados que não seguiam 
esta fórmula – apelidada de “Consenso de Washington” – eram criticados por agências 
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que lhes negavam crédito, sinalizando para que os 
investidores internacionais também os abandonassem. Por outro lado, com a grande mobilidade do 
capital, as empresas passaram a se instalar em países que lhes oferecessem condições mais 
vantajosas, penalizando aqueles em que os custos de produção – dentre os quais se computam os 
salários e encargos sociais – fossem elevados.. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, 
Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2 ed., 3 reimpr. Belo 
Horizonte: Fórum, 2017, p. 85)  

524 VILLATORE, Marco Antônio César; PAVANI, Gustavo Barby. Novas formas de trabalho e a reforma 
trabalhista brasileira (Lei 13.467, de 13 de julho de 2017): precarização e desvalorização do 
emprego ligado diretamente à globalização. In: Direito do Trabalho e Meio Ambiente de Trabalho I. 
Anais do CONPEDI. São Luis, 2017, p. 263 
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Carlos Eduardo Koller e Marco Antônio César Villatore525 destacam que “a 

globalização se encontra em crise. A propagação de ideais que deturpam a Economia, 

o Direito, a sociedade, a moral e o meio ambiente é catabolizada pela tecnologia que, 

na sociedade de informação, socorre-se da internet”.  

Grandes corporações empresariais transnacionais sofreram significativas 

mudanças em razão do avanço tecnológico e por óbvio desencadeou reflexos no 

âmbito da regulamentação do trabalho. A intensa busca por práticas tecnológicas leva 

a novos regramentos para o devido encaixe no mercado, o que leva a reflexão de 

como o trabalho digno é olhado nesse jogo, dentro da competitividade das 

empresas526. 

A característica estruturalista no cenário macroeconômico aborda o 

crescimento de inovações com objetivo de economia de utilização de trabalho 

humano, com o corolário lógico da substituição de trabalhadores por uso de 

tecnologia. Nesta perspectiva de exploração capitalista do trabalho humano, 

necessária é a regulação estatal em proteção ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, dentro dos atributos constitucionais de promoção de justiça social. 

Isso porque deve ser considerado o trabalho, a qualificação profissional e 

o pleno emprego como premissas garantidoras da liberdade, igualdade, justiça social, 

segurança social, sempre na visão de existência individual produtiva e útil527, sob pena 

de retroceder na exploração do trabalho humano e na proteção dos direitos sociais. 

Logo, a preocupação de garantia de direitos fundamentais sociais de 

trabalhadores, fundada em concretização de justiça social aliada ao alcance dos 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro, conforme Constituição Federal de 1988, 

leva ao reconhecimento de um direito econômico social e cultural, por meio de atuação 

                                                
525 KOLLER, Carlos Eduardo; VILLATORE, Marco Antônio César. A Consolidação das Leis do Trabalho 

e a globalização: institutos em crise e os impactos na sociedade hegemônica e capitalista brasileira. 
In: 70 anos de Consolidação das Leis do Trabalho: uma reflexão social, econômica e jurídica. 
São Paulo: Atlas, 2013. p. 18.  

526 FERREIRA, Ana Paula Cavalcanti. Tecnologia de informação controle e mundo do trabalho: pensar 
tecnologia na ótica do trabalhador. Revista Eletrônica de ciências sociais.  Número 11 – Outubro 
de 2006, p. 14-24. 

527 GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez e LOPES, Mariane Helena. A dignidade da pessoa humana e o 
valor social do trabalho. Rev. Direito Econ. Socioambiental. Curitiba, v. 4, n. 2, p. 129-145, jul./dez. 
2013, p. 140. 



165 

 

positiva estatal, no sentido de proteção, garantia e valorização do trabalho humano, 

como primado de bem-estar dos indivíduos. 

Passados os aportes teóricos sobre os direitos fundamentais sociais, 

necessária a abordagem sobre a alteração legislativa aqui pesquisada, a Lei n. 

13.467/2017, chamada de reforma trabalhista brasileira. O próximo capítulo é 

dedicado ao estudo de suas caraterísticas e transformações no ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 4 

DA REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA - LEI N. 13.467/17 

 

O problema enfrentado na Tese é a reformabilidade e contenção de 

direitos sociais de trabalhadores, por influência da transnacionalidade, globalização 

e comprometimento da sustentabilidade social. Pois bem, faz-se necessária a 

abordagem da alteração legislativa específica a ser investigada, qual seja a Lei n. 

13.467/2017, chamada de reforma trabalhista brasileira.  

Necessária, portanto, a abordagem sobre temas centrais da alteração 

legislativa pesquisada, desde a sua célere tramitação no Congresso Nacional 

brasileiro e a necessidade de diálogo tripartite com os interessados na sociedade; 

passando pelas principais modificações e inovações levadas a efeito em conjunto 

com as reflexões e compatibilidade principiológica do Direito do Trabalho; seu 

impacto no desenvolvimento humano e social e na equidade social, com observância 

à necessidade de progressividade dos direitos fundamentais; a reforma de direitos 

sociais de trabalhadores e a sustentabilidade social; e por fim, o efeito da 

flexibilização e desregulamentação das previsões garantistas do Direito do Trabalho 

e seus efeitos na concretude dos direitos sociais. 

Para isso, dividiu-se o presente capítulo da seguinte forma: 4.1 A Lei n. 

13.467/2017 – reforma trabalhista brasileira – um processo dialógico?; 4.2 Principais 

alterações no Direito Material e Processual do Trabalho: um repensar principiológico 

do Direito do Trabalho; 4.3 Reforma trabalhista: influência no desenvolvimento 

humano e social e ausência de equidade social; 4.4 Sustentabilidade social e 

reformas legislativas de direitos sociais de trabalhadores, 4.5 Flexibilização do Direito 

do Trabalho e o comprometimento de direitos sociais. Os principais aportes teóricos 

utilizados são Maurício Godinho Delgado, Vólia Bonfim Cassar, José Afonso 

Dallegrave Neto, Gabriela Neves Delgado, José Dari Krein, entre outros autores. 
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4.1 A LEI N. 13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA – UM 
PROCESSO DIALÓGICO? 

O Brasil, por fatores políticos e socioeconômicos, tem uma grave e 

duradoura crise econômica, cujo o desencadear são os altos índices de desemprego, 

retração da produção e fechamento de empresas, aliado aos baixos níveis de 

consumo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Produto 

Interno Bruto – PIB de 2016 retraiu 3,3%528, e em 2015 retraiu 3,5%529. A Formação 

Bruta de Capital Fixo – FBCF apurou a retração de investimentos em 10,2%. Outro 

dado importante foi a taxa de desocupação numa série histórica de 13,7% no primeiro 

trimestre de 2017530. 

Thereza Christina Nahas531 em trabalho intitulado “Reforma laboral en 

Brasil” apresentado em novembro de 2018 na “IV Jornadas de Análisis de Mercado 

de Trabajo y de la Protección Social” promovido pela OIT e Instituto Interdisciplinario 

de Economia Política de Buenos Aires, trouxe algumas considerações econômicas 

importantes para compreensão do tecido social brasileiro à época da alteração 

legislativa: 

La crisis del empleo – inicio en 2015 – en dos años el desempleo 
pasó del 6,5% al 13,7% - la recesión de la economía empezó 
antes 2015 – el empleo subordinado no se incrementó y fue 
sustituido por el trabajo por cuenta propia 
2017–12,3% desempleados–13,7% en el primer trimestre  

Índices del 2º trimestre de 2018: 13 millones buscan empleo 
6,5,millones “subocupados” (personas que trabajan menos de 
40 horas por semana , todavía querían trabajar más) 
4,8 millones – desistieron de buscar empleo 

                                                
528 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas Econômicas. Revisão do PIB 

de 2016 mostra queda de 3,3% em relação ao ano anterior, 2018. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agen- cia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/22966-
revisao-do-pib-de-2016-mostra-queda-de-3-3-em- relacao-ao-ano-anterior. Acesso em: 24 jul. 2020.  

529 IBGE. Estatísticas Econômicas. PIB cai 3,5% em 2015 e registra R$ 6 trilhões, 2017. Disponível em: 
https://agen- ciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/17902-pib-cai-3-5- em-2015-e-registra-r-6-trilhoes. Acesso em: 24 jul. 2020.  

530 ROCHA, Cláudio Jannotti; MELO, Francisco Matheus Alves e; FERREIRA, Vanessa Rocha. 
Reforma trabalhista, empregado hipersuficiente e precarização. Revista Meritum, Belo Horizonte, 
vol. 15, n. 2, p.168-184, Maio/Ago. 2020. DOI: https://doi.org/ 10.46560/meritum.v15i2.7861. p. 169. 

531 NAHAS, Thereza Christina. Reforma laboral en Brasil. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/presentation/wcms_651855.pdf Acesso em 24 de agosto de 2021 as 
09:28.  
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3,3 millones – de mujeres no pueden trabajar por no disponer 
niñeras o guarderías.  

Tais dados de recessão econômica combinado com o fortalecimento do 

discurso neoliberal no Brasil532 reforçaram os argumentos para uma reforma 

trabalhista em 2017. Isso porque a possibilidade de redução de direitos trabalhistas, 

com criação de formas atípicas de contrato de trabalho, mais distante da relação de 

emprego subordinado por prazo determinado e com jornada definhada, poderia 

aumentar o poder de competitividade das empresas. Tal cenário neoliberal perpassou 

pelos Estados latino-americanos desde as últimas décadas do século XX: 

Las reformas laborales neoliberales impuestas a los Estados 
latinoamericanos en las últimas décadas del siglo XX, de 
conformidad a las directrices del Consenso de Washington, 
produjeron una profunda transformación en el modelo de 
relaciones laborales, pasando de un modelo tuitivo garante de 
los derechos de los trabajadores hacia un modelo basado en la 
desregulación y la flexibilización del mercado de trabajo533.  

Com esses argumentos ou subterfúgios534 na situação socioeconômica 

nacional, propiciaram uma reforma na legislação trabalhista, por meio de um rápido 

processo legislativo com tramitação urgente, como meio de garantir empregos e 

combater a informalidade. 

                                                
532 La instalación definitiva del modelo neoliberal en Brasil se da en los años 1990, pero las condiciones 

para que tales políticas se hagan efectivas se construyen desde los años 1960, sobre todo a partir 
de la dictadura cívico-militar brasileña (1964-1984), que dicta el primer decreto-ley sobre reformas 
administrativas en el Estado. En este sentido, la dictadura brasileña tiene características 
particulares, dado que, al mismo tiempo en que realiza reformas administrativas, implementa 
también políticas de desarrollo. Sin embargo, como se sostendrá en este artículo, tales medidas 
reflejan el avance de una tendencia conservadora en materia de políticas administrativas y laborales 
en el país, que empieza en los años 1960 y constituye una de las bases para las reformas 
neoliberales de los gobiernos Collor (1989-1992), Itamar Franco (1992-1994) y Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002). Aun después de dicho período, durante el gobierno del presidente Lula (2003-
2010), las políticas de subcontratación y las reformas laborales no son objeto de revisión, sino que, 
por el contrario, se perpetúan en el tiempo. En esta materia, resultan identificables las tendencias 
conservadoras de ese gobierno, que mantuvo las mismas prácticas laborales de los períodos 
anteriores, aunque no se lo pueda calificar como neoliberal. CUNHA, Yuri Rodrigues. El Estado 
brasileño y las reformas laborales: un análisis de la subcontratación como herramienta de las 
reformas administrativas a partir de los años 1960. Revista de Relações Internacionais da UFGD. 
Dourados, v. 4, n.7, p. 225-247, jan/jun, 2015, p. 227.  

533 LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y flexibilización laboral. 
Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, jan./jun. 2017. p.5. 

534 ROCHA, Cláudio Jannotti; MELO, Francisco Matheus Alves e; FERREIRA, Vanessa Rocha. 
Reforma trabalhista, empregado hipersuficiente e precarização. Revista Meritum, Belo Horizonte, 
vol. 15, n. 2, p.168-184, Maio/Ago. 2020. DOI: https://doi.org/ 10.46560/meritum.v15i2.7861. p. 170. 
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Así, el Brasil asistió al discurso de que la reforma laboral, 
permitiendo la flexibilización de inúmeras garantías a los 
trabajadores generaría más empleos y los números apuntan 
hacia un crecimiento de tasas de desempleo en dimensiones 
altísimas535. 

De início, é necessário rememorar a tramitação do controverso 

processo legislativo da Lei n. 13.467/2017, em especial sua celeridade536 e ausência 

de diálogo social. Em dezembro de 2016 foi enviado pelo Governo Federal à Câmara 

dos Deputados um anteprojeto (6787/2016), com a proposição de alteração de 7 

(sete) artigos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e também alteração na 

Lei n. 6.019/74 (trabalho temporário). 

Passado o recesso parlamentar, em 09 de fevereiro de 2017, foi criada 

uma Comissão Especial para analisar e proferir parecer sobre a matéria. Após dois 

meses, em 12 de abril de 2017, a referida Comissão Especial aprovou o parecer final, 

de relatoria do Deputado Federal Rogério Marinho (PSDB/RN), no qual elencava a 

alteração de cerca de 200 (duzentos) dispositivos da CLT. Em seguida, 19 de abril 

de 2017, é deferido um requerimento de urgência (6292/2017) para sua tramitação. 

Ato contínuo, em 26 de abril de 2017, a Câmara dos Deputados aprova sua redação 

final. 

No Senado Federal também tramitou de forma acelerada. O projeto de 

lei da Câmara (38/2017), após a submissão célere (06/06/2017 a 28/06/2017) às 

Comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e 

Cidadania, foi submetida e aprovada ao seu plenário em 06/07/2017.  Em 13 de julho 

de 2017 o Presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei n. 13.467/2017, 

sem qualquer veto.  

Em meio à grave crise econômica, social e política foi aprovada 
a maior Reforma Trabalhista do país, com mais de cem 
alterações nos artigos da CLT. Poucos meses após o julgamento 
de um alarmado impeachment (STRECK, 2015 a), o projeto foi 
apresentado em vinte e oito de abril de 2017, e em sete meses 

                                                
535 BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del neoliberalismo 

y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y derechos fundamentales en 
tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson 
(Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 19. 

536 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 84-95 
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consagrou-se lei, após sofrer algumas intervenções na Câmara 
dos Deputados, sem, contudo, ser modificado (PLC 38/2017). 
Além disso, o projeto político não foi debatido e discutido com a 
sociedade - a qual, bem pelo contrário, sequer foi ouvida.  

Por ser um ato extremamente bizarro, vale comentar que 
durante a tramitação do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, 
foi aberta Consulta Pública (PLC 38/2017), na qual 172.154 
pessoas votaram contra a Reforma Trabalhista, e 16.789 
pessoas a favor. Os números escancaravam o desejo da 
sociedade, o que foi totalmente desconsiderado: nem mesmo 
com fins políticos a voz popular foi observada, em total 
descompasso com a democracia. Diante disso, a única 
alternativa que resta ao Brasil é poder contar com um Poder 
Judiciário que não ignore a ideia nuclear da coerência e da 
integridade, em uma análise mais ampla dos princípios 
constitucionais que fazem parte da Integridade do Direito do 
Trabalho, como os Princípios da Igualdade, da Liberdade e da 
Dignidade da Pessoa Humana537. 

O que se percebe nesse cenário de atividade legiferante é uma clara 

intenção de celeridade desarrazoada, visto que em 7 (sete) meses uma proposta 

tímida de alteração legislativa de 7 (sete) dispositivos da CLT, tramitou e acabou 

modificando mais de 200 (duzentos) dispositivos.  

El proyecto de ley inicialmente presentado como “Minirreforma 
laboral” (identificado como PL 6.787), creándose la Comisión 
Especial destinada a emitir un dictamen en cuanto al texto 
mediante Acto de la Presidencia de la Cámara de Diputados el 
3 de febrero de 2017; Comisión que se constituyó el 9 de febrero 
de ese mismo año . La Relatoría del Proyecto de Ley presentado 
por el Poder Ejecutivo le correspondió al Diputado Federal 
Rogério Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña 
(PSDB).  

Bajo el pretexto de “escuchar a todas las partes involucradas, 
garantizando el derecho de manifestación de sectores del 
Gobierno Federal, del Poder Judicial Laboral, del Ministerio 
Público del Trabajo, de representantes de los trabajadores y de 
los empleadores, de especialistas los más diversos, en fin, de 
todos los interesados en manifestarse “, se realizaron 17 
audiencias públicas, 7 seminarios y otras cuarenta reuniones 
menores y debates. Además, se puso a disposición de la 
sociedad el acceso al texto tanto mediante el Portal e-

                                                
537 FREITAS, Lenara Giron de. A desintegridade e a incoerência da reforma trabalhista: a necessidade 

de uma resposta adequada. Rev. Revista de Direitos Fundamentais nas Relações do Trabalho, 
Sociais e Empresariais| e-ISSN: 2525- 9903. Evento Virtual. v. 6. n. 1. p. 80-102. Jan/Jun. 2020. 
p. 87. 
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Democracia como a través de una dirección electrónica 
específica de la Comisión Especial para la recepción de críticas 
y sugerencias. En total se presentaron 850 enmiendas al 
Proyecto, de las cuales solo 8 fueron retiradas por sus autores.  

El ponente, el señor Rogério Marinho, presentó su informe final 
en abril de 2017, acogiendo un gran número de las enmiendas 
parlamentarias y transformando la minirreforma en una reforma 
significativamente más robusta. El proyecto presentado en 
diciembre tenía 13 puntos específicos, en cambio, el texto 
presentado a finales de abril abarcaba casi 40 ítems que 
implicaron la alteración de cerca de 200 dispositivos (entre 
alteración de artículos y párrafos e inclusión de nuevos 
preceptos) de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), 
es decir, el Código Laboral brasileño.  

El 26 de abril de 2017 el informe fue aprobado por la Comisión 
por 27 votos a favor frente a 10 en contra y se remitió al Pleno, 
donde fue aprobado, en la madrugada del 27 de abril de 2017, 
en la forma del nuevo texto modificado en relación con el 
presentado por el ponente, por 296 votos a favor y 177 contra.  

En el Senado Federal el Proyecto recibió la numeración PL 38/17 
y, por 46 votos a 19, se aprobó la solicitud de tramitación con 
carácter de urgencia. El principal efecto práctico de esta medida 
consistía justamente en impedir el retorno del texto para un 
nuevo análisis por parte de las comisiones parlamentarias, lo 
que sucedería si se presentaran enmiendas (sugerencias de 
enmiendas), lo que, finalmente, no sucedió. El 11 de julio de 
2017, como se esperaba, el Senado Federal aprobó la reforma 
laboral por 50 votos favorables, 26 contrarios y una abstención . 
El texto aprobado fue idéntico al aprobado por la Cámara de 
Diputados. Su ponente en el Senado, Romero Jucá del Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), recomendó, sin 
embargo, que el Presidente de Brasil promoviera ajustes en el 
PLC 38/2017, mediante veto o medida provisional.  

El 13 de julio de 2017, sin demora alguna, el texto fue 
sancionado por el Presidente de la República, con la promesa 
de que el Gobierno editaría una Medida Provisória para alterar 
algunos puntos negociados con los Congresistas. 538 

Outro fato importante, é a edição da Medida Provisória n. 808, de 14 de 

novembro de 2017 (publicada logo após o início da vigência da Lei n. 13.467/2017) 

fruto de negociação política entre Governo Federal e Senado Federal.  

                                                
538 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. La reforma laboral de 2017 y la negociación colectiva en 

Brasil. Revista Andaluza del Trabajo y bienestar social - Temas Laborales. n.139. 2017. p. 161-
162. 
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Isso porque vários setores da sociedade questionaram pontos polêmicos 

e obscuros das alterações (contrato intermitente, negociação coletiva, jornada 12x36, 

contribuição sindical, tarifação do dano moral, contrato de autônomo e atividade 

insalubre por gestantes e lactantes). Contudo, logo o prazo de sua vigência, perdeu-

se a eficácia.  

Para alguns, o Senado Federal teria abdicado de sua natural 
função de casa revisora das leis aprovadas no Parlamento. Seja 
como for, é cediço que esse cenário resultou de injunções 
políticas, quiçá censuráveis, porém rotineiras na atividade 
parlamentar em nosso país. Era sobejamente conhecido o 
acordo político firmado entre o Poder Executivo, que propôs 
originalmente o Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, e as 
lideranças do Senado Federal, pelo qual seria editada uma 
Medida Provisória justamente para alterar algumas disposições 
aprovadas na Câmara dos Deputados, a fim de atender os 
anseios de diversos senadores que votaram com o governo. 
Essas alterações, caso fossem efetuadas pelo próprio Senado 
Federal, acarretariam o retorno do Projeto para nova votação 
pela Câmara dos Deputados (CF, art. 65, parágrafo único), o que 
evidentemente atrasaria a sanção presidencial e a vigência da 
lei. A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 808, 
em seu item 9, faz referência a essa circunstância539. 

Não se pode olvidar as manifestações de várias instituições brasileiras 

(Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, da Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, da Associação Brasileira de 

Advogados Trabalhistas – ABRAT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 

Trabalho – SINAIT e Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT) no 

sentido de ocorrência de aspectos de antijuridicidade e inconstitucionalidade540.  

De início, registra-se a ausência de diálogo social, consubstanciado 

numa atuação tripartite, ouvindo os representantes do Estado, dos empregadores e 

dos trabalhadores, elemento básico de qualquer alteração de legislação social 

                                                
539 SALES, Cleber Martins; BRITO, Marcela Palma de; AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de; 

FONSECA, Rodrigo Dias da. Reforma trabalhista comentada MP 808/2017: análise de todos os 
artigos. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2018, p.5. 

540 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 84-95 
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trabalhista, estabelecido em instrumentos normativos internacionais, Convenções da 

OIT, o que lhe confere ilegitimidade.  

Uma exigência para reforma de direitos sociais é “haberse discutido, 

ampliamente, en un proceso de deliberación en el que se hayan expuesto razones 

sustantivas por parte del órgano competente para su creación”541.  

 Essa é a condição estipulada pelas Convenções nº 144 e 154 da 

Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Portanto, além de 

inconstitucional, é inconvencional. De acordo com a Convenção n. 144 da OIT:  

Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho que 
ratifique a presente Convenção compromete-se a pôr em prática 
procedimentos que assegurem consultas efetivas, entre os 
representantes do Governo, dos empregadores e dos 
trabalhadores, sobre os assuntos relacionados com as 
atividades da Organização Internacional do Trabalho a que se 
refere ao artigo 5, parágrafo 1, adiante (artigo 2º, item 1). 

Instada a se manifestar, a Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

por meio de consulta realizada por Entidades Sindicais na 106ª Conferência 

Internacional do Trabalho, registrou a necessidade de precedência de consultas com 

interlocutores sociais do país, ao projeto de lei da reforma trabalhista, fundada na 

154ª Convenção. Constou, ainda, a imposição aos Estados membros à aplicação 

efetiva das convenções ratificadas, bem como contra a alteração/redução de 

previsões legais em normativos internacionais, por meio de acordos coletivos ou 

individuais542. 

Após consultas intentadas pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, 

bem como de denúncias de Entidades Sindicais, a OIT em 29 de maio de 2018, na 

sessão da Comissão de Normas da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, 

incluiu o Brasil na lista de países acusados de descumprir normas internacionais de 

                                                
541 ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y 

metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. In: Estado social y derechos 
fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; 
GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 137. 

542 MPT. Ministério Público do Trabalho. Disponível em: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/9cbde164-5c39-4563-9fef-
d90fd1312954/Carta+CUT+Resp.+Solicitud++Centrales+Sindicales+Brasileñas+Juni2017.pdf?MO
D=AJPERES&CVID=lQPqXEf  acessado em 30/04/2018 às 8:50. 



174 

 

proteção da classe trabalhadora. Lista esta com 24 países, no qual se inserem Haiti 

e Camboja543. 

Logo, o que se observa é o descumprimento de normativos 

internacionais indicadores de regramento para promoção de alterações legislativa 

com flexibilização e desregulamentação de direitos sociais de trabalhadores, seja por 

relativização dos direitos em si, seja pela falta de interlocução e diálogo com as partes 

interessadas. 

Por oportuno, embora a ausência de diálogo tripartite, a nova lei 

caminhou com um claro direcionamento aos pleitos das entidades representativas 

dos empregadores. Necessário o registro de acatamento no projeto de lei da reforma 

trabalhista das sugestões da classe patronal, representada pela Confederação 

Nacional da Indústria - CNI e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA.  

Cumpre notar que vários dos argumentos que subsidiam tanto a 
versão original do projeto de lei, de autoria do Executivo, quanto 
seu substitutivo, de autoria do relator, deputado Rogério Marinho 
(PSDB/RN), podem ser encontrados nas formulações de 
entidades patronais como, por exemplo, nos textos da CNI (101 
Propostas para Modernização Trabalhista, 2012; Agenda 
Legislativa da Indústria, 2014; Caminhos da Modernização 
Trabalhista, 2016) e da CNA (Proposta da Bancada de 
Empregadores, 2016; Balanço 2016 e Perspectivas 2017). 
Essas formulações foram em boa parte incorporadas pelo 
programa lançado pelo PMDB em 2015, Uma Ponte para o 
Futuro, e pelas emendas apresentadas ao PL 6.787/2016 na 
Câmara dos Deputados, em grande maioria acolhidas pelo 
relator e, agora, consolidadas na nova lei544. 

Portanto, o que se percebeu é um cenário de ausência de diálogo social 

necessário, em razão do não cumprimento da oitiva tripartite, conforme indicado pela 

OIT. Com fundamento na modernização, a alteração legislativa utilizou fórmulas 

mirabolantes de flexibilização já utilizadas em alguns países da Europa545, cujo 

                                                
543 MPT. Ministério Público do Trabalho. Disponível em: 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/8ba41221-525d-
4d3a-9a50-978eeb3fdd98 acessado em 01/06/2018 às 18:50. 

544 GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI,  Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira, 
Dossiê reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017, p. 5. 

545 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Reforma Trabalhista: uma análise dos efeitos jurídicos 
das principais modificações impostas pela lei 13.467/2017. In: GUIMARÃES, Ricardo Pereira de 
Freitas; MARTINEZ, Luciano (coord.). Desafios da Reforma Trabalhista: de acordo com a MP 
808/2017 e com a Lei 13.509/2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 74 
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resultado foi o insucesso, bem como se revelou inconstitucional e violadora da 

progressividade das conquistas trabalhistas. 

4.2 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO 
TRABALHO: UM REPENSAR PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO DO TRABALHO 

Dentro da abordagem sobre as alterações legais promovidas pela Lei n. 

13.467/2017, é necessária a verificação das principais alterações no direito material 

e processual do trabalho, bem como aferir se houve um devido respeito aos princípios 

inerentes a essa seara do Direito. Dessa forma, esse subcapítulo é dedicado a essa 

análise. 

Muito se abordou sobre os efeitos da reforma trabalhista. Nesse sentido, 

não há como deixar de lado seu caráter de desmonte da legislação trabalhista de 

caráter protetivo546, uma vez que cria novas modalidades de contratação, sem 

proteções elementares, flexibiliza e altera a jornada de trabalho, com objetivo de 

redução de remuneração, ou seja, piora as condições de trabalho e de uma forma 

geral todas desfavoráveis aos trabalhadores547. “La ley Nº 13.467 / 17 se puede 

sintetizar en seis puntos: 1) Nuevas formas de contratación; 2) Flexibilización de la 

jornada de trabajo; 3) Descenso de la remuneración; 4) Modificación de las normas 

                                                
546 Em sentido contrário, afirmam os Autores: “Essa flexibilização prevista na reforma trabalhista, surge 

como instrumento adequado às exigências da modernidade, adequando-se à realidade, condizente 
com a lógica evolutiva do Direito do Trabalho, buscando sempre o equilíbrio e a funcionalidade do 
mercado de trabalho, e mediatamente, preservando e possibilitando ampliação do mercado de 
trabalho.  

O ordenamento jurídico anterior à reforma trabalhista, com base na rigidez e intensa intervenção 
estatal, implicava interferência perene no funcionamento do mercado de trabalho, freando de modo 
exacerbado o crescimento econômico e contribuindo em larga escala para a ampliação do 
desemprego.  

As alterações constantes na presente reforma se configuram como um grande passo para se alcançar 
a modernização das relações de trabalho, trazendo efeitos benéficos a curto e longo prazo para a 
população brasileira, aumentando a segurança jurídica entre empregador e empregado, reduzindo 
o desemprego e gerando um clima de maior confiança, com redução de conflitos trabalhistas e maior 
produtividade do trabalho.”  (CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; CARVALHO NETO, Abimael 
Clementino Ferreira de; GIRÃO, Henrique Andrade. A reforma trabalhista como consequência da 
necessidade de flexibilização das relações de trabalho diante da evolução da sociedade. Revista 
de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 49-66, set./dez. 2017. p. 50-67. 
p.64) 

547 ALVES, Amauri Cesar; FARIAS, Michelle Cristina. Reforma trabalhista e direitos das mulheres: 
vulnerabilidade e discriminação no mercado e no contrato de trabalho. Revista Jurídica Luso-
Brasileira, ano 6. 2020, n.4. p. 177-216. p. 183 
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de salud y seguridad del trabajo; 5) Debilitamiento sindical; 6) Limitación del acceso a 

la justicia laboral”548. 

Para Maurício Godinho Delgado549, a reforma trabalhista teve como 

objetivo “inequivocamente, reduzir o patamar civilizatório mínimo de cidadania social 

do trabalhador e de valorização ao trabalho na ordem social, econômica, cultural e 

jurídica do país”.  

Não apenas no Brasil, esse cenário de desregulação e flexibilização do 

Direito do Trabalho transcorreu por toda a América Latina. 

A partir de 1990 gobiernos de diversos países, en forma paralela, 
impusieron de forma unilateral, sin ningún tipo de dialogo social, 
procesos de desregulación y flexibilización laboral con miras a 
eliminar el derecho a la estabilidad laboral, aumentar el poder 
del empleador en la modificación de las condiciones de trabajo, 
disminuir los salarios y otros beneficios laborales, limitar y 
restringir la organización y la acción sindical, y privatizar la 
seguridad social y en particular los regímenes de pensiones550.  

No quadro abaixo estão elencados exemplos das principais alterações no 

Direito Material do Trabalho promovida pela reforma trabalhista, bem como suas 

violações ao texto constitucional.  

 

 

 

                                                
548 TEIXEIRA, Marilane Oliveira. El derrumbe de los derechos: la reforma laboral em Brasil. Revista 

Bravas, n.1, março de 2017. 
549 DELGADO, Maurício Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 

13.467/2017 / Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo: LTr, 2017. p. 57. 
550 LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y flexibilización laboral. 

Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, jan./jun. 2017. p.5. 



177 

 

Quadro 01 – Alterações legislativas da reforma e suas inconstitucionalidades 

Alterações Inconstitucionalidades 

Princípio da intervenção 
mínima na autonomia da 
vontade coletiva (art. 8º, § 3º, e 
art. 611-A, § 1º, CLT) 

Restringe a atuação da Justiça do Trabalho no 
exame do conteúdo de convenções e acordos 
coletivos, limitando essa análise, exclusivamente, 
aos requisitos formais do negócio jurídico. 

Compensação de jornada sem 
negociação coletiva (Art. 58-A, 
§ 5º, CLT) 

Viola o artigo 7º, XIII da Constituição Federal “a 
compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho”, portanto, vedado acordo direito entre 
empregado e empregador. 

Prorrogação habitual da 
jornada de trabalho mediante 
acordo (art. 59, CLT) 

A sobrejornada é trabalho excepcional, vedada a 
realização cotidiana. 

Ampliação do banco de horas 
(art. 59, §5º, CLT); 
Compensação mensal de 
jornada (art. 59, § 6ª, CLT) e 
Jornada 12X36 (art. 59-A, CLT) 

Viola o artigo 7º, XIII da Constituição Federal “a 
compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho”, portanto, vedado acordo direito entre 
empregado e empregador. 

Inexigência de licença prévia 
para jornada 12x36 em 
atividade insalubre (art. 60, 
parágrafo único, CLT) 

A CLT exige licença prévia para execução de 
sobrejornada em atividade insalubre, viola o 7ª, 
XXII (que trata da redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança). 

Admissão de trabalho da 
empregada gestante e da 
lactante em ambiente insalubre 
(art. 394-A, CLT) 

Ignora o risco à saúde da gestante e do 
nascituro/filho, viola o 7ª, XXII (redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança. 

Horários para amamentação do 
filho (art. 396, § 2ª, CLT) 

Prevê a possibilidade de estabelecimento de 
horários por acordos individuais, afastando a 
previsão coletiva. Viola art 7º, XIII, deve prevalecer 
os instrumentos coletivos. 
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Trabalho intermitente (art. 443 
e § 3º, CLT) 

Uma das maiores modificações que precariza o 
trabalho, coisifica o trabalhador. Reflete 
diretamente na percepção salarial, não terão a 
garantia de receber os valores referentes ao 
salário mínimo legal nacional, em razão da 
fragmentação da jornada de trabalho. 

Prevalência de acordo 
individual sobre o negociado 
coletivamente (art. 444, 
parágrafo único, CLT) 

Viola o Art. 7º, inc. VI, XIII e XIV. 

Extinção da homologação por 
ocasião do fim do contrato de 
trabalho (art. 477, CLT) 

Retira a possibilidade dos órgãos competentes de 
aferir a regularidade da extinção do contrato de 
trabalho. 

Prevalência do negociado 
sobre o legislado (art. 611-A, 
CLT) 

Viola art. 7º da Constituição, melhoria das 
condições de trabalho e de vida, em razão da 
possibilidade de negociação coletiva com 
condições menos favoráveis aos empregados. 

Ausência de contrapartidas na 
negociação coletiva de trabalho 
(art. 611-A, §1º, CLT) 

Viola art. 7º da Constituição, melhoria das 
condições de trabalho e de vida. 

Limitação do valor a ser pago 
em caso de condenação por 
dano extrapatrimonial (art. 223-
G, §§ 1º e 3º, CLT) 

Limitação do valor a ser pago em caso de 
condenação por dano extrapatrimonial (art. 223-G, 
§§ 1º e 3º, CLT) 

Fonte: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil551. 

No quadro abaixo José Dari Krein552 elaborou um demonstrativo com os 

principais elementos da reforma trabalhista, apontando os eixos da reforma 

(flexibilidade nas modalidades de contratação; “despadronização” da jornada; 

remuneração variável e; outros aspectos das condições de trabalho), bem como 

elencou as principais mudanças correlatas: 

                                                
551 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. Parecer sobre o projeto de lei 

da reforma trabalhista, aprovado na Câmara dos Deputados (PL 6787/2016 – Câmara Federal 
e PLC 38/2017 – Senado Federal). Disponível em: https://s.oab.org.br/arquivos/2017/06/reforma-
trabalhista-preliminares-inconstitucionalidades.pdf Acesso em 18 de maio de 2022. 

552 KREIN, José Dari. O Desmonte dos direitos, as novas configurações e o esvaziamento das ações 
coletivas. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.30, n.1, abril de 2018, p.77-104. 
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Quadro 02 – Principais elementos da reforma trabalhista = desconstrução 
dos direitos 

Eixos da  
Reforma Principais Mudanças 

Flexibilidade nas 
modalidades de 

contratação 

 
1. Liberalização da terceirização 
2. Novas modalidades de contratação: 

- Ampliação do contrato temporário 
- Ampliação do contrato parcial 
- Contrato intermitente 

3. Estímulo à contratação como autônomo e pessoa jurídica 
4. Facilidade para demitir 
5. Redução dos gastos com a demissão 

 

“despadronização” 
da jornada 

 
1. Flexibilidade da jornada: 

- Banco de horas 
- Compensação individual 

2. Extensão para todos os setores jornada 12x36 
3. Pausa para amamentação será negociada 
4. Redução do horário de almoço 
5. Não pagamento das horas in itinere 
6. Pagamento do horário produtivo 
7. Não pagamento de horas extras no Home Office 

 

Remuneração 
variável 

 
1. Remuneração Variável 
2. Redução de salários por meio de negociação coletiva 
3. Pagamento como não salário 
4. Descaracterização do salário 
5. Parcelamento dos pagamentos 

 

Outros aspectos 
das condições de 

trabalho 

 
1. Permissão de mulheres grávidas ou lactantes trabalhem 

em ambientes insalubres 
2. Limpeza uniforme 
3. Fragilização da fiscalização 

 
Fonte: elaborado por Krein553 

Já no quadro abaixo, resta demonstrado a fragilização das Instituições 

Públicas e as Entidades Sindicais, por meio da fragilização do sindicalismo, 

                                                
553 Elaboração: KREIN, José Dari. O Desmonte dos direitos, as novas configurações e o esvaziamento 

das ações coletivas. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.30, n.1, abril de 2018, p.77-
104GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI, Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira, 
Dossiê reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017.  



180 

 

esvaziamento da Justiça do Trabalho e redução de fiscalização, bem como descreve 

os motivos advindos da alteração legislativa: 

Quadro 03 – Fragilização das Instituições Públicas e dos Sindicatos 

Fragilização do 
sindicalismo 

 
1. Prevalência do negociado sobre o legislado 
2. Negociação individual se sobrepõe à lei e aos contratos 

coletivos (com renda superior a U$ 3.000,00) 
3. Regulamentação da representação sindicado no local 

de trabalho 
4. Fim das contribuições sindicais obrigatórias e 

resultantes da negociação coletiva 
5. Descentralização dos espaços de definição de regras 
6. Homologação deixa de ser assistida pelo sindicato 

 

Esvaziamento da 
Justiça do Trabalho 

 
1. Mecanismo de solução privada de conflitos 
2. Negociação direta da demissão 
3. Custos das perícias judiciais ao que propõe a ação 
4. Limite ao TST em formular jurisprudências 

 
 

Redução da 
Fiscalização 

 

1. Estabelecimento de limites à fiscalização 

Fonte: elaborado por Krein 554 

Ainda sobre os principais temas inovados/alterados pela reforma 

trabalhista, Thereza Christina Nahas555 assim enumera: 

                                                
554 Elaboração: KREIN, José Dari. O Desmonte dos direitos, as novas configurações e o esvaziamento 

das ações coletivas. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.30, n.1, abril de 2018, p.77-
104GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI, Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira, 
Dossiê reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017.  

555 NAHAS, Thereza Christina. Reforma laboral en Brasil. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/presentation/wcms_651855.pdf Acesso em 24 de agosto de 2021 as 
09:28.  
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Quadro 04 – Alterações legislativas com a reforma 

CLT - 1943 LEI 13467/2017 

Prescripción Plazo para demandar la ejecución 

Grupo de empresas Interpretación más técnica 

Tiempo de trabajo/a la disposición del 
empleador Especificó lo que no es tiempo de trabajo 

Compensación de jornada y banco de 
horas – solo colectivo 

Reconoce que el acuerdo 
individual/colectivo tiene valor 

Intervalo para comida: reducción 
solamente por autorización de la 
Secretaria del Trabajo 

por autorización de la Secretaria del 
Trabajo, Se puede hacer por convenio 
colectivo 

La embarazada o lactante tenía que ser 
apartada del ambiente insalubre en 
cualquier situación 

La embarazada o lactante será apartada 
desde que su médico de confianza así lo 
prescriba 

Remuneración: todo que recibe el 
empleado de su empleador 

Ha privilegiado el pago de 
bonificaciones, premios, etc. 

Igualdad salarial – regla que permitía la 
equiparación salarial por paradigma 
judicial 

Ha determinado criterios más rígidos y 
una previsión de multa para la 
discriminación 

Reparación del daño extrapatrimonial: 
no tenía regla – cada juez sentenciaba 
con criterios variados 

Hay un sistema y el aspecto más 
polémico es la tarificación de la 
indemnización calculada por el salario 
del empleado 

Despido colectivo: no había regla. Los 
Tribunales decidían con fundamento en 
la normativa europea 

La regla es la misma para los despidos 
individuales por el sistema de la pre-
fijación de la indemnización = FGTS 

Vacaciones – no se podía fraccionar, 
pero se permitía la venta de diez días 

Se puede fraccionar incluso por el interés 
del empleado 

Planes de despidos voluntarios – hubo 
muchas previsiones en clausulas 
colectivas y los Tribunales no le daban 
validez = la empresa tenía que pagar dos 
veces 

Se reconoce la validez siempre que esté 
prevista en norma colectiva negociada 
por sindicato. Está de acuerdo con lo que 
había decidido el Tribunal Constitucional 
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Fonte: Adaptação de Nahas556 

Portanto, sinteticamente, a Lei n. 13.467/2017 traz as seguintes alterações 

nos seguintes cenários: 

1. Formas de contratação mais precárias e atípicas: 
terceirização, contrato intermitente, parcial, autônomo, 
temporário, negociação da dispensa.  

2. Flexibilização da jornada de trabalho: jornada in itinere, 
ampliação da compensação do banco de horas, redução do 
tempo computado como horas extras, extensão da jornada 12 
por 36 para todos os setores de atividade, flexibilidade diária da 
jornada, redução do intervalo de almoço, parcelamento de férias, 
negociação individual do intervalo para amamentação.  

3. Rebaixamento da remuneração: pagamento por 
produtividade, gorjetas, pagamento em espécie, PLR 
(participação nos lucros ou resultados), abonos e gratificações, 
livre negociação dos salários.  

4. Alteração das normas de saúde e segurança do trabalho: 
insalubridade (gestante e lactante), restrições à fiscalização, 
teletrabalho.  

5. Fragilização sindical e mudanças na negociação coletiva: 
fragmentação da classe, descentralização das negociações, 
regras para a representação no local de trabalho, formas de 
custeio da organização sindical.  

6. Limitação do acesso à Justiça do Trabalho e limitação do 
poder da Justiça do Trabalho: ampliação do papel dos 
mecanismos privados de conciliação, eficácia liberatória dos 
acordos, quebra do princípio da gratuidade557. 

                                                
556 NAHAS. Thereza Christina. Reforma laboral en Brasil. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/presentation/wcms_651855.pdf Acesso em 24 de agosto de 2021 as 
09:28.l 

557 GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI, Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira, 
Contribuição crítica à reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017. p.31 

Acuerdo de empresas y de categoría – la 
interpretación de la prevalencia era 
según el criterio del juez 

l criterio del juez Los acuerdos de 
empresa tienen prevalencia sobre la 
negociación de la categoría 

Teletrabajo y trabajo intermitente (cero 
hora) – no tenía nada 

Hay alguna regla que permite la 
formalización de los contractos que 
antes eran informales. 
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Nesse cenário de alterações/inovações no Direito Material e Processual do 

Trabalho, se verifica um repensar principiológico. Isso porque é clara a tentativa de 

reconfigurar as formas de trabalho, as jornadas de trabalho, formas de remuneração, 

fragilização das entidades sindicais, esvaziamento da Justiça do Trabalho, que ora 

estava sob o manto da proteção impositiva deste ramo do Direito, voltada às criações 

de relação de emprego atípicas558 moldadas com interesses meramente econômicos. 

A Lei 13.467/2017, que traduziu no Brasil o que se chamou de 
reforma trabalhista, veio na esteira do movimento, 
sedutoramente denominado de flexibilização das relações de 
trabalho, movimento esse que tem privilegiado relações laborais 
atípicas, através da inserção no ordenamento jurídico de formas 
de emprego plásticas, que se amoldam aos interesses 
puramente econômicos, os mais diversos559. 

Por fim, o que se depreende da nova configuração promovida pela Lei n. 

13.467/2017 é a erosão das relações de emprego, por meio da relativização da 

proteção ao trabalhador, desconsiderando os princípios norteadores do Direito do 

Trabalho e invertendo sua lógica, realocando o Estado regulador, retirando sua 

intervenção estatal no mercado, desconsiderando a necessidade de tutelar a classe 

trabalhadora na relação entre partes assimétricas. 

 

 

                                                
558 Sobre novas modalidades de contratação mais precárias e atípicas: En oposición a los contratos por 

tiempo indefinido, se aprobaron los contratos intermitentes, a tiempo parcial, la tercerización, el 
trabajo autónomo y los contratos temporales. En Brasil, los intentos de fijar nuevas modalidades de 
contratación vienen desde la década de 1990 y no surtieron los efectos esperados. La única forma 
que se amplió fue la práctica de la tercerización, aunque restringida a las actividades previstas en 
ley. Sin embargo, esta práctica se diseminó, dando lugar a innumerables acciones en la justicia del 
trabajo, para reivindicar vínculos con el tomador de servicios. Esas modalidades no representan 
estímulo a la generación de empleo, al contrario, se adoptan con el propósito de racionalizar el uso 
del tiempo por los empleadores, generando más desempleo y precarización. En su conjunto, estas 
nuevas formas de contratación desplazan las relaciones de empleo entre empleado y empleador 
único para una relación multifacética y más compleja. Dentro del mismo ambiente de trabajo, al lado 
del trabajador efectivo, están los subcontratados, autónomos, tercerizados y temporales, sin los 
mismos derechos y protección social. TEIXEIRA, Marilane Oliveira. El derrumbe de los derechos: la 
reforma laboral em Brasil. Revista Bravas, n.1, março de 2017. 

559 NASCIMENTO, Rosilene. Contrato intermitente: trabalho humano just in time. In: FERREIRA, Olavo 
Augusto Vianna Alves; MENDES, Márcia Cristina Sampaio (coord.). Reforma Trabalhista. Ribeirão 
Preto: Migalhas, 2017. p. 278. 
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4.3 REFORMA TRABALHISTA: INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E SOCIAL E O RETROCESSO SOCIAL 

O modelo constitucional vigente, do Estado Social e Democrático de 

Direito, visa a realização da justiça social, dentre os quais os direitos sociais 

trabalhistas, e impõe uma obrigação de criação de legislações que concretizem os 

direitos fundamentais sociais.  

Ao legislador requer cuidado ao promover alterações legais, com 

fundamento em crise econômica, em escassez de recursos, contrários aos direitos 

sociais outrora concedidos constitucionalmente, pois compromete o desenvolvimento 

humano e social e por consequência leva a ausência de equidade social. 

 Os direitos sociais trabalhistas são conquistas obtidas ao longo da 

história da humanidade, com papel fundamental na garantia de condições mínimas de 

vida dos trabalhadores, portanto, os direitos sociais se incorporam ao "patrimônio 

jurídico da cidadania" e não podem ser suprimidos conforme leciona Luís Roberto 

Barroso560.  

  Em razão desta historicidade e da evolução dos direitos fundamentais, 

com base axiológica561 e normativa na garantia da dignidade da pessoa humana, do 

valor social do trabalho e da justiça social, bem como da necessidade de firmar certas 

limitações e exigências no que se refere à utilização do trabalho humano, resta 

necessário a aferição dos limites constitucionais da reforma da legislação ordinária 

trabalhista. Para Norberto Bobbio562:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma 
vez e nem de uma vez por todas.  

O constitucionalismo contemporâneo se caracteriza pela consagração do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, por consequência, dá concretude ao rol 

                                                
560 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. p. 158. 
561 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1995. p. 21-

22.  
562 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 6. 
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de direitos fundamentais, subsidiada na força normativa da Constituição Federal. Para 

Konrad Hesse563:  

A constituição jurídica logra conferir forma e modificação à 
realidade. Ela logra despertar ‘a força que reside na natureza 
das coisas’, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força 
ativa que determina a realidade política e social. Essa força 
impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a 
convicção sobre a inviolabilidade da Constituição, quanto mais 
forte mostrar-se essa convicção entre os principais responsáveis 
pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força 
normativa da Constituição apresenta-se, em primeiro plano, 
como uma questão de vontade normativa, de vontade de 
Constituição (Wille zur Verfassung).  

Em função do resguardo dos direitos de ordem social pela Constituição da 

República Federativa do Brasil, a vedação ao retrocesso social visa limitar alterações 

legislativas negativas que regridem a condição sócio jurídica do trabalhador. José 

Joaquim Gomes Canotilho564 leciona: 

[…] quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: 
direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à 
educação), uma vez obtido um determinado grau de realização, 
passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional 
e um direito subjectivo. A “proibição de retrocesso social” nada 
pode fazer contra as recessões e crises econômicas 
(reversibilidade fática), mas o princípio em análise limita a 
reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, 
subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara 
violação do princípio da protecção da confiança e da segurança 
dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, e do núcleo 
essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 
dignidade da pessoa humana. 

A conexão entre direito econômico e desenvolvimento, de sua história e 

fundamentos sociais, processuais e constitucionais, está voltada às temáticas da 

ordem econômica, embasada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

e tem por finalidade o asseguramento a todos da existência digna, de acordo com os 

preceitos da justiça social, tais como preconizados na Constituição Federal – CF/1988. 

                                                
563 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução  de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: safE, 1991. p. 24 
564 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7a ed., 11 reimp., p. 

338 e 339. 
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Caso contrário, “La Constitución puede comportarse como “enemiga” de la nación, si 

a los ojos del censo común represente un empiecillo al desarrollo económico”565.  

 Nesse sentido, os incrementos ao debate sobre o papel do Estado, da 

sociedade, das organizações públicas e privadas; a defesa do consumidor, do meio 

ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno 

emprego, até o devido tratamento às empresas no processo socioeconômico, 

encontram-se no art. 170 da Carta Magna, principalmente, os concernentes para o 

modelo de economia voltado à justiça social. Para Daniel Wunder Hachem566: 

Em outros termos, é a justiça social que conforma o fim da ordem 
econômica de assegurar existência digna a todos. Para tanto, ou 
seja, para que a Justiça social possa ser atingida, é necessária 
a observância de alguns princípios. Isso equivale a dizer que os 
princípios previstos nos nove incisos do art. 170, também são 
vinculados à realização da Justiça social.  

O escopo do modelo de igualdade de posições, tendo em vista “a redução 

de disparidades entre as posições sociais que possam permitir com isso a maior 

mobilidade dos indivíduos entre elas”567. A partir daí é possível elevar a proposição de 

valores sociais do trabalho, o fundamento do Estado Brasileiro (art. 1º, IV, CF). 

Portanto, o modelo de igualdade de posições proposto, se erige como objetivos 

fundamentais da República, tendo em vista: 

a construção de uma sociedade não apenas livre e justa, mas 
também solidária, a garantia do desenvolvimento nacional 
(quando analisado em sua perspectiva humana e social) e a 
redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, I, II e III, 
CF). O mesmo se percebe quando a Lei Maior funda a ordem 
econômica nacional na valorização do trabalho humano e, 
novamente, incorpora como princípio a diminuição das 

                                                
565 BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del neoliberalismo 

y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y derechos fundamentales en 
tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson 
(Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 24. 

566 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. 2014. 614 fls. Tese (Doutorado em 
Direito), Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós- graduação em Direito, Curitiba, 2014. 
p. 113. 

567 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 
uma implementação espontânea, integral e igualitária. 2014. 614 fls. Tese (Doutorado em 
Direito), Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós- graduação em Direito, Curitiba, 2014. 
p. 37-38. 
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desigualdades regionais e sociais, bem como a busca do pleno 
emprego (art. 170, caput, VII e VIII, CF)568;  

Desse fundamento merece destacar que nos últimos tempos, sobre a 

temática “desenvolvimento econômico” recai grande preocupação, tendo em vista que 

por meio dele pode se gerar a manutenção dos direitos sociais, exclusão ou a inclusão 

social, a preservação dos recursos naturais, o acesso ou não à justiça; ordens estas 

de cunhos relevantes para os estudos no âmbito do Direito, pois tratam dos aspectos 

de cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos direitos sociais (Capítulo II, arts. 

6º ao 11º), da qualidade de vida para a presente e as futuras gerações. Logo, é 

necessário: 

que a promoção do desenvolvimento, um dos objetivos 
fundamentais da República, reclama a postura interventiva de 
uma Administração Pública inclusiva, por meio de ações 
universalizadas, que não se restrinjam à garantia do mínimo 
existencial. Defende-se que ao Estado não incumbe uma função 
subsidiária nessa seara, limitada a proporcionar uma igualdade 
de oportunidades entre os indivíduos como ponto de partida; 
pelo contrário, a ele compete a implementação de políticas 
públicas de modo planejado, com vistas à redução das 
desigualdades entre as posições sociais existentes na realidade 
brasileira569. 

Isto é, o avanço econômico deve trazer em seu cerne o objetivo de 

manutenção dos direitos de ordem social, a fim de evitar as desigualdades sociais. 

Por essa perspectiva, o desenvolvimento e os direitos sociais são indispensáveis para 

a garantia da cidadania; porquanto, aqui, os interessados são os cidadãos, 

indistintamente. Dessa forma, o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com 

garantias de limitações de reformas legislativas de tutelas de direitos sociais. 

Conforme Daniela Murada Reis570: 

Pelo princípio da progressividade dos direitos humanos de 
caráter econômico, social e cultural, vincula-se a atividade 

                                                
568 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por 

uma implementação espontânea, integral e igualitária. 2014. 614 fls. Tese (Doutorado em 
Direito), Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós- graduação em Direito, Curitiba, 2014. 
p. 113. 

569 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via 
administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista Direitos Fundamentais e Democracia, 
Curitiba, v.13, n.13, p.340-399, jan/jun.2013. p. 340. 

570 REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do retrocesso no direito do trabalho, São Paulo: 
LTr, 2010. p. 21. 
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legiferante nacional ao progresso ininterrupto das condições de 
proteção à pessoa humana na sua dimensão social, sendo 
juridicamente inviável a eliminação dos padrões sociais já 
estabelecidas, sem a correspondente criação de um conjunto 
normativo compensatório e qualitativamente mais vantajoso.  

Pela compreensão da vinculação da atividade legiferante à necessidade da 

progressividade dos direitos sociais, necessário registrar que a reforma legislativa 

trabalhista é inconstitucional, pois evidencia afronta ao princípio constitucional do não 

retrocesso social, sendo este um freio às alterações de auto revisibilidade de direitos 

sociais, contrárias às diretrizes do constitucionalismo contemporâneo.  

É certo que os direitos sociais configuram um patamar mínimo civilizatório 

no sentido de humanizar as relações de trabalho e servir de fator atenuante da ação 

predatória das forças do mercado. Nesse cenário se inserem a proteção de “três 

grupos fundamentais de normas jurídicas: as normas constitucionais brasileiras; as 

normas internacionais vigorantes no âmbito interno do Brasil; e as normas federais 

trabalhistas em vigência no País”571. 

A progressividade dos direitos sociais e a consequente vedação ao 

retrocesso social funciona como “princípio do progresso social”, na interpretação 

dialético-teleológico das tentativas de supressão total ou parcial de um direito, com o 

objetivo protetor e tutelar do Direito do Trabalho, como exigência mínima nos marcos 

de produção capitalista572. 

O princípio da progressividade ou da norma mais favorável, contido no art. 

7º da Constituição de 1998, que, em seu caput, estabelece como direitos dos 

trabalhadores aqueles elencados em seus incisos, “além de outros que visem à 

melhora da sua condição social”, nos leva a impossibilidade de admissão de normas 

constitucionais derivadas (emendas) ou normas infraconstitucionais promovam a 

                                                
571 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 

os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p.61. 
572 GENRO, Tarso Fernando Herz. Direito individual do trabalho: uma abordagem crítica. 1. ed. 

São Paulo: LTr, 1985, p. 86. Em 1991, Genro publicou artigo do qual consta trecho semelhante, 
acrescido de referência ao art. 7º da Constituição de 1988: “A norma trabalhista deve ser 
interpretada a partir de um método dialético-teleológico, que busque, de acordo com a finalidade 
protetora e tutelar do Direito do Trabalho, um movimento permanente de concretização do princípio 
do progresso social, inscrito no art. 7º, da Constituição Federal, que é o mínimo a ser exigido nas 
marcas do modo de produção capitalista”. (GENRO, Tarso Fernando. Natureza jurídica do direito 
do trabalho, p. 84. In: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo; AGUIAR, Roberto Arnaldo Ramos de (Org.). 
Introdução Crítica ao Direito do Trabalho. 1. ed. Brasília: UnB, 1991.) 
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supressão, diminuição ou neutralização de conquistas já alcançadas e que impeçam 

a fruição pelo trabalhador de condições de vida mais dignas, o que significa uma 

veiculação expressa, no texto constitucional, da vedação do retrocesso em matéria 

referente aos direitos sociais trabalhistas573. 

De fato, seria incorreto interpretar o princípio da progressividade como uma 

faculdade à existência de outros direitos além dos mencionados especificamente, e 

não direcionasse à sociedade busca por melhores condições aos trabalhadores por 

meio da instituição de novas normas574. Outro ponto é que deve-se entender que o 

caput do art. 7º da Constituição proíbe o retrocesso e determina um progresso social, 

“tem como pressuposto uma única norma, suscetível de interpretações diversas, 

suscitando dúvida, que deve ser dirimida em benefício do empregado”575. 

A aplicação da proibição de retrocesso social, com fundamento no princípio 

da norma mais favorável ao trabalhador é evidente, pois pela dicção do art. 7º da 

Constituição de 1988, pode uma legislação ordinária de direitos sociais de 

trabalhadores mais benéfica, tornar-se superior à Constituição, e em consequência, 

não ser admitida sua retirada, sem a devida contraprestação576. Reconhece-se, 

portanto, o dever do Estado em criar pressupostos materiais voltados à efetivação de 

garantias dos direitos sociais, uma vez efetivados, já são considerados como direitos 

subjetivos; ou seja, não poderá o Estado voltar contra seus próprios passos577.  

A exclusão de um direito social sem disciplina substitutiva ou 

compensatória, tampouco a redução do nível de alcance desses direitos apresenta 

obstáculo constitucional. A proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais, 

                                                
573 MEIRELES, Ana Cristina Costa. A eficácia dos direitos sociais. Salvador: Jus Podium, 2008, p. 

48-49. 
574 CORREA, Carlos Romeu Salles. O princípio da proibição do retrocesso social no direito do 

trabalho, 2012. Dissertação. (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da UFBA, p. 107. 
575 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 

1999, p. 44. 
576 BONNA, Ana Paula. A Vedação do Retrocesso Social como Limite à Flexibilização das Normas 

Trabalhistas Brasileiras. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, 
v. 47, n.77, p. 51-66, jan./jun.2008, p. 63. 

577 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 141-142. 
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limita as alterações legislativas negativas, também como fundamento à preservação 

dos princípios da confiança, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana578. 

Há controvérsia sobre a constitucionalidade da alteração da legislação 

social trabalhista, especialmente sob o viés do modelo constitucional vigente, que 

incide cláusula de proibição de retrocesso social, conforme dispõe Felipe Derbli579: 

Eis a razão, portanto, para que seja este breve estudo voltado à 
demonstração da hipótese de existência do Princípio 
Constitucional da Proibição do Retrocesso Social, relacionado 
com o desiderato da Constituição Dirigente de 1988 de 
promoção de justiça social, mediante a vedação da supressão, 
pela ação do legislador, da regulamentação legal de direitos 
fundamentais sociais sem que haja, ao menos, o 
estabelecimento de disciplina substitutiva ou compensatória, ou 
mesmo através da proibição de redução arbitrária  do nível de 
concretização legislativa de tal categoria de direitos 
fundamentais.   

Instrumentos normativos internacionais também consagraram garantias 

mínimas em relação às condições de trabalho na preservação da dignidade da pessoa 

do trabalhador. Exemplo, é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais580, 

ratificado no Brasil pelo Decreto n. 591/1992581. Dentre suas previsões, está a 

progressividade de proteção, padrões salariais mínimos, duração razoável do 

trabalho, descansos trabalhistas, tratamento igualitário e não discriminatório nas 

relações de emprego, condições de segurança e higiene no trabalho, proteção 

especial à maternidade, à infância e à adolescência, à liberdade sindical, bem como 

o reconhecimento da greve como direito humano582. 

                                                
578 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 

trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 142. 

579 DERBLI, Felipe. A aplicabilidade do princípio da proibição de retrocesso social no direito brasileiro. 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). Direitos Sociais, 
fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. 
p. 344.  

580 Na parte II, artigo 2, item 1, do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais há o 
comprometimento de cada Estado parte adotar medidas que assegurem de forma progressiva o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no referido instrumento. 

581  Decreto n. 591/1992. Art. 1° O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se 
contém. 

582 REIS, Daniela Muradas. O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2010, p. 87-89 
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Outro instrumento normativo internacional é o Protocolo de São Salvador, 

que contemplou a progressividade de direitos em seu artigo 4º583, que estabelece a 

impossibilidade de restrição ou limitação de direitos já reconhecidos, não os 

reconhecendo ou reconhecendo em menor grau584.  

A dicção do Protocolo de São Salvador é levar condições justas e dignas 

de trabalho, sendo dimensões dos Direitos Humanos de ordem social. Os Estados 

americanos subscritores comprometeram-se com a progressão social dos direitos dos 

trabalhadores, visando aprimorar as normas de pactuação e gestão da força 

laboral585. Estabelece o dever de informação referente às medidas acolhidas pelos 

Estados membros, implementação progressiva dos direitos estipulados no documento 

internacional. Admite, ainda, a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humano 

– CIDH quando da violação das liberdades sindicais e do direito à educação586. 

Logo, os direitos sociais trabalhistas e sua progressividade impõem um 

implemento por meio de um sistema de proteção social pelos Estados587, e “constitui 

justamente um dos parâmetros de juízo das medidas adotadas pelo Estado em 

matéria de direitos econômicos, sociais e culturais que resulta diretamente aplicável 

pelo Poder Judiciário”588.  

Isso porque proíbe atividade legiferante de supressão ou alteração das 

normas infraconstitucionais que densificam normas constitucionais de direitos sociais; 

ou seja, o objetivo é a proteção dos direitos sociais em face à medidas adotadas pelo 

                                                
583 Artigo 4º do Protocolo de São Salvador: “Não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos 

reconhecidos ou vigentes num Estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções 
internacionais, sob pretexto de que este Protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor 
grau”. 

584 MACHADO, André Luiz. O Princípio da Progressividade e a Proibição de Retrocesso Social. In: 
RAMOS FILHO, Wilson (coord.). Trabalho e Regulação no Estado Constitucional. v. 3. p. 43-62. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 47. 

585 REIS, Daniela Muradas. O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2010. p. 95. 

586 REIS, Daniela Muradas. O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2010. p. 95-96. 

587 MENDES, Maria da Conceição Meirelles. Os direitos sociais trabalhistas e o princípio da 
proibição do retrocesso social, 2009, p. 165. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – 
Universidade de Fortaleza.  

588 DUARTE, Clarice Seixas; GOTTI, Alessandra. A educação no sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.11, n. 1, 1º quadrimestre de 2016, p. 234. Disponível 
em: www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. 
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Poder Público que venham, porventura, ofender tais direitos. Isso é mecanismo de 

garantia de continuidade do ordenamento jurídico e do mínimo existencial589. 

O Supremo Tribunal Federal - STF590 já se manifestou sobre a temática da 

progressividade dos direitos sociais e vedação ao retrocesso social como obstáculo 

constitucional à frustração e ao inadimplemento pelo Poder Público de direitos 

prestacionais. O Estado, após o reconhecimento dos direitos sociais, deve não só 

torná-los efetivos, mas também preservá-los e não deixar o frustre com sua supressão 

parcial ou total, sob pena de afronta ao texto constitucional. 

O cenário brasileiro de visualização de desenvolvimento somente no viés 

econômico traz duras constatações de realidades de leitura dos problemas sociais por 

meio de transferência do público para o privado: 

a ejemplo del que ocurre en Brasil en cuanto a la protección del 
medio ambiente como una barrera al desarrollo económico, 
protección de la dignidad del trabajador ser un entrabe a las 
ganancias del empresariado, los servicios públicos que 
garanticen condiciones de felicidad a los individuos en la 
perspectiva social ser visto en termos de costo para el Estado, 
el encarcelamiento pasa a ser la respuesta para los problemas 
de exclusión e inseguridad social, Se ve en la transferencia de 
lo público para lo privado la solución de los problemas de una 
democracia591.  

                                                
589 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 

trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 142. 

590 [...] A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À 
FRUSTAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS 
PRESTACIONAIS. – O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão 
ou pela formação social em que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos 
a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à 
segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais 
ou coletivos, obstáculos a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, 
venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse 
princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de 
torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 
preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já 
concretizados.- (ARE 639337 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-
00125). 

591 BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del neoliberalismo 
y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y derechos fundamentales en 
tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson 
(Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 24/25. 
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Logo, dentro do cenário de concretização de direitos fundamentais e a 

impossibilidade de sua desconstituição, as alterações legislativas promovidas pela 

Reforma Trabalhista ofendem os princípios da vedação ao retrocesso social e da 

progressividade:  

O Direito do Trabalho (incluindo suas funções e princípios 
fundamentais) encontra-se sob a égide do patamar 
constitucional como inequívoco direito humano e social, e 
qualquer mudança que o atinja (especialmente aquela que afete 
sua essência, como é o caso da reforma trabalhista) deve ser 
encarada como de “repercussão social-fundamental”, o que a 
coloca no mesmo patamar das alterações constitucionais e, 
portanto, deve se atrelar aos princípios da progressividade e da 
vedação ao retrocesso social592.  

 Eis, portanto, a demonstração do comprometimento do desenvolvimento 

econômico e social pela referida alteração legislativa, porque foi verificado o 

reconhecimento da necessidade manutenção dos níveis sociais já alcançados e 

protegidos pela ordem jurídica. Ainda, observa-se a violação do princípio 

constitucional implícito da vedação do retrocesso social e a modificação do status quo 

em sentido negativo. 

4.4 SUSTENTABILIDADE SOCIAL E REFORMAS LEGISLATIVAS DE DIREITOS 
SOCIAIS DE TRABALHADORES 

O presente subcapítulo se consubstancia no entendimento da 

sustentabilidade como novo paradigma, por meio de um critério normativo de 

reconstrução da ordem econômica, possibilitando um sistema econômico justo, 

equilibrado e sustentável, bem como da organização social, promotor de equidade 

social e justiça social, e do respeito ao meio ambiente na busca da sobrevivência em 

condições sustentáveis e digna593. Daí surge a discussão sobre o comprometimento 

da sustentabilidade social pela implementação de reformas legislativas de direitos 

sociais dos trabalhadores. 

                                                
592 HAZAN, Bruno Ferraz. A “reforma” trabalhista esquematizada: uma análise objetiva e 

comparada das mudanças e repercussões jurídicas decorrentes da lei n. 13.467 de 2017 e da 
medida provisória n. 808 de 2017. Belo Horizonte, RTM, 2018. p. 11. 

593 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 
novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
2014. ISSN 2175- 0491) p. 1.460.  



194 

 

Isso porque a imprescindibilidade da legislação pátria mostra-se compatível 

com a implementação e progressividade de direitos sociais, à medida que não torna 

admissível a relativização de princípios e ordenação de fontes, fundada na estratégia 

de redução de custos, livre competição, partilhamento de riscos e maior flexibilidade 

organizacional, com influência da globalização e transnacionalidade, como visto no 

âmbito da implementação da Lei 13.467/2017, chamada de reforma trabalhista594, que 

alterou as normas justrabalhistas contidas da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT.  

Digno de registro, a realidade sócio histórica da criação da CLT. Suas 

inspirações foram na Encíclica Rerum Novarum, Convenções da OIT, legislações de 

proteção individual do trabalhador e o constitucionalismo social595. Para Vólia Bonfim 

Cassar596 “a sistematização e consolidação das leis num único texto (CLT) integrou 

os trabalhadores no círculo de direitos mínimos e fundamentais para uma 

sobrevivência digna”. Surge, portanto, na consolidação de um Direito do Trabalho 

voltado à proteção dos trabalhadores, “garantindo-lhe condições mínimas de trabalho 

e vida, por meio de normas imperativas, de força cogente, insuscetível de renúncia 

pelas partes”597.  

Contudo, a alteração legislativa promovida pela reforma trabalhista traz 

significativas mudanças nesse contexto econômico e social, tais como: 

enfraquecimento das instituições públicas, como a Justiça do Trabalho; e a atividade 

sindical, o que trouxe inquietações relativas à inconstitucionalidade de alguns pontos 

                                                
594 A Lei 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, alterou e impactou mais de 200 dispositivos 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sob o argumento de necessidade de modernização 
da legislação trabalhista. As alterações introduzidas pela reforma atingem o direito individual do 
trabalho, o direito coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho, reconfigurando a 
conformação da teoria da hipossuficiência, da esquematização dos princípios e ordenação de fontes 
juslaborais, ou seja, uma significativa reformulação teórica do direito do trabalho. (ASSIS, Vinicius 
de. A proibição de retrocesso social em matérias de direitos sociais dos trabalhadores: 
análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2019. 
p.84) 

595 Sobre o constitucionalismo social ver: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. 
Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2 ed., 3 reimpr. Belo Horizonte: 
Fórum, 2017, p. 82-86. 

596 CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do trabalho. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2017, p. 19. 

597 PORTO. Lorena Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do direito do trabalho. 
In: REIS, Muradas Reis. MELLO, Roberta Dantas de. COURA, Solange Barbosa de Castro (Coord.) 
Trabalho e justiça social: um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013. p.37. 
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da reforma trabalhista, em razão da possível violação do art. 7º da Constituição e do 

princípio da proibição do retrocesso social598.  

Isso porque, a Constituição de 1988 traz, dentre os princípios gerais da 

ordem econômica, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, 

consubstanciada na existência digna e justiça social, consagra a busca pelo pleno 

emprego (art. 170, VIII). O fundamento da previsão constitucional é a geração de 

empregos com dimensão qualitativa e não quantitativa. Até mesmo porque, além da 

necessidade de valorização do trabalho e promoção de justiça social, a plenitude do 

emprego deve observar as garantias dos direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores previstos em seu art. 7º599. 

É neste contexto, pois, que se insere a discussão acerca da 

sustentabilidade social, entendida como o conjunto de ações que têm por propósito 

melhorar a qualidade de vida da sociedade, gerando emprego e oportunidades, 

reduzindo as desigualdades sociais e ampliando direitos. Contudo, aponta a reforma 

trabalhista para a deterioração e direção regressiva de direitos fundamentais. Por isto, 

em razão da necessidade de resguardo dos direitos sociais, freando a revisibilidade 

prejudicial destes em consonância com a percepção de sustentabilidade social 

presente nesta seara, torna-se evidente a relevância social. 

Os direitos fundamentais, dentre eles, os de ordem social previstos na 

Constituição de 1988, são o alicerce formador dos princípios nucleares que regem o 

sistema político administrativo “providencial” do Estado600. Sua positivação e a 

subjetivação dos direitos fundamentais não têm sido suficientes, o que não tem 

assegurado a concretização desses direitos. Atenta-se Ingo Wolfgang Sarlet601 que 

                                                
598 FERRER. Walkiria Martinez Heinrich; ROSSIGNOLI. Marisa. Constituição Federal e direitos sociais: 

uma análise econômica e social do atual estado brasileiro. Revista Argumentum – RA. eISSN 
2359-6889, Marília/SP, V. 19, N. 1, pp. 27-50, Jan.-Abr. 2018. p. 45. 

599 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 124. 

600 GABARDO, Emerson. Os direitos humanos fundamentais em face das reformas constitucionais 
neoliberais. Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Curitiba: Juruá, n. 3, 1999, p. 97. 

601 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 
balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988 – Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre – Belo Horizonte, 
2009, p. 163-206. 
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não basta que os direitos fundamentais sejam reconhecidos e declarados 

constitucionalmente, não admitindo mera feição teórica aos interesses da sociedade.   

Assim, dentre os direitos fundamentais sociais, estão os direitos sociais 

trabalhistas, e decorrem de histórica função civilizatória. Constituem fatores de 

integração, ou de exclusão, do homem dos meios social e laboral, cabendo relembrar 

que o início do processo de constitucionalização/aquisição dos direitos sociais se deu 

como resultado de inúmeras lutas, promovidas por trabalhadores para que se 

alcançassem melhores condições de bem-estar e desenvolvimento da atividade 

laborativa. 

No cenário de necessidade de promoção de sustentabilidade, em especial 

a sua dimensão social, as reformas de direitos fundamentais sociais de trabalhadores 

levam ao seu comprometimento? Como já visto, a partir da década de 70, que se 

passa a preocupar-se com essa problemática. A emergência deste discurso envolve 

tanto as questões de meio ambiente, quanto de desenvolvimento social em sentido 

amplo, aqui colocada frente ao meio ambiente do trabalho. Mostrar que o ser humano 

também deve ser considerado significativo, que mais parece ser o elemento mais 

negligenciado quando, nas agendas políticas e na mídia, debate-se a questão da 

sustentabilidade não tratando-a sob o aspecto restrito de ambientalismo, o pensando 

além do bios602.  

É observar os primeiros contornos da problematização do binômio 

desenvolvimento sustentável como dogma/valor fundamental do século XXI, na qual 

deve ser entendida por meio de que denomina de dialética socioambiental. Tais 

conceitos erigem-se em uma sociedade que, em um ritmo lento, descobre que homem 

e sociedade constituem uma constante simbiose, o núcleo de um todo603.  

Logo, a sustentabilidade surge com a preocupação internacional de 

promover o pleno desenvolvimento dos povos e das comunidades, e tem por missão 

preservar o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Entretanto, ao alinhar um novo paradigma de desenvolvimento, a sustentabilidade vai 

                                                
602 RACE, Unoesc, v. 12, n. 1, p. 9-38, jan./jun. 2013, p. 19. 
603 VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012. p. 90. 
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muito além de proteger e preservar o meio ambiente. Trata-se de um esforço que 

envolve várias ideias para o desenvolvimento.  

Juarez Freitas604 retrata que a “sustentabilidade é multidimensional, porque 

o bem-estar é multidimensional”. Ignacy Sachs605 argumenta que sustentabilidade e 

desenvolvimento são duas ideias-força que re-conceituam o desenvolvimento como 

apropriação efetiva de todos os direitos humanos, políticos, sociais, culturais e 

econômicos que, para se concretizar, necessita de um esforço conjunto. 

Gustavo da Costa Lima606, ao citar Sachs, afirma que ao formular a noção 

de Ecodesenvolvimento, propunha uma estratégia multidimensional e alternativa de 

desenvolvimento que articulava promoção econômica, preservação ambiental e 

participação social. Perseguia, com especial atenção, meios de superar a 

marginalização e a dependência política, cultural e tecnológica das populações 

envolvidas nos processos de mudança social. É, portanto, marcante em seus 

trabalhos o compromisso com os direitos e desigualdades sociais e com a autonomia 

dos povos e países menos favorecidos na ordem internacional.  

No entanto, a crescente difusão do discurso da sustentabilidade no âmbito 

de um mundo globalizado, marcado por relações transnacionais, gera implicações que 

norteiam a reflexão da temática, especialmente no contexto da reforma trabalhista. 

Introduziu-se o debate das relações entre a sociedade e seu ambiente, tida a 

sustentabilidade hoje como um dever planetário607. 

Neste seguimento, o mesmo autor ao utilizar como referência Drysek, 

aborda que: 

Num cenário de transnacionalização do capitalismo, submetido 
aos imperativos do mercado livre, da mobilização do capital e de 
governos comprometidos com políticas de privatização, o 
discurso do desenvolvimento sustentável só poderia obter 
sucesso se conseguisse demonstrar que a conservação 
ambiental promovia o crescimento dos negócios e da economia 

                                                
604 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3.ed. Belo Horizonte: Forum, 2016, p.61. 
605 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. Rio de janeiro: Garamond, 

2009, p.60. 
606 LIMA, Gustavo da Costa. Ambiente & Sociedade – Vol. VI nº. 2 jul./dez. 2003, p. 102. 
607 MORIN, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1997, p. 121/122. 
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e não apenas que estes valores antagônicos podiam ser 
reconciliados608. 

Para Fontana609, em suma, a sustentabilidade social referencia o 

desenvolvimento de uma sociedade que gere empregos e oportunidades associado a 

ações que garantam a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da 

justiça social, bem como da necessidade de firmar certas limitações e exigências no 

que se refere à utilização do trabalho humano, restando aferir os limites 

constitucionais da reforma da legislação ordinária trabalhista. 

Nesse caminhar, porém, o que se vê na reforma dos direitos sociais 

trabalhistas, são questões como a autorização da autonomia da vontade das partes 

entre empregador e empregados, a prevalência do negociado sobre o legislado, 

jornada intermitente, a criação de subempregos, o afastamento da Justiça do 

Trabalho, com a consequente precarização das relações de trabalho, percepções 

estas prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade e do trabalhador, na perspectiva 

da dignidade da pessoa humana. 

Assim, na óptica da sustentabilidade, a reforma trabalhista se põe sob o 

contexto da sociedade capitalista orientada pelo mercado em detrimento da sociedade 

e, em especial, do trabalhador. Não é admissível a preponderância do valor de 

mercado, dos valores individuais, sobre o desenvolvimento humano e social. A 

percepção da sustentabilidade social tende a se compatibilizar com preceitos como 

da democracia participativa, a equidade social610, os direitos da coletividade e o meio 

ambiente. Por isto, apontam Paulo Cruz e Zenildo Bodnar611 que “na atualidade, 

nenhuma democracia pode isolar-se dos efeitos do que acontece além de suas 

fronteiras”. 

As reformas político-econômicas contemporâneas devem então perpassar 

pela crítica da sustentabilidade e da reforma de direitos sociais não prejudiciais ao 

desenvolvimento da sociedade, considerando a própria justiça social e promoção de 

                                                
608 LIMA, Gustavo da Costa. Ambiente & Sociedade – Vol. VI nº. 2 jul./dez. 2003, p.105. 
609 FONTANA, A. (Org.). Construindo a Sustentabilidade: uma perspectiva para o 

desenvolvimento regional. 1º ed. São Miguel do Oeste: McLee, 2001, p. 123. 
610 LIMA, Gustavo da Costa. Ambiente & Sociedade – Vol. VI nº. 2 jul./dez. 2003, p. 108. 
611 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo (Org.). Globalização, transnacionalidade e 

sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2012. Livro eletrônico, p. 142.  
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uma modernização ecológica. Neste ponto, cabe citar Jorge Reis Novais612 ao explicar 

que para que o qualificativo “social” aposto ao Estado não seja mero “afã retórico” não 

basta a intervenção organizada e sistemática do Estado na economia, a procura do 

bem-estar, a institucionalização dos grupos de interesses ou mesmo o 

reconhecimento jurídico e a consagração constitucional dos direitos sociais; é ainda 

imprescindível a manutenção ou aprofundamento de um quadro político de via 

democrática que reconheça ao cidadão um estatuto de participante e não apenas de 

mero recipiente da intervenção “social” do Estado. 

Tal visão acerca da sustentabilidade, portanto, fundamenta-se na crítica 

ampla da civilização capitalista ocidental em reprovação ao mito do progresso, a razão 

instrumental, o fetiche consumista, idolatria cientificista e o descentramento do homem 

e da vida no âmbito das prioridades sociais. A contenção social, dar-se-á por medidas 

legislativas de protecionismo social. 

Por fim, Ronald Dworkin613 quando conceitua o Direito, enfatiza a 

responsabilidade dos juristas pelo que conclamam nas normas jurídicas, pois para ele, 

“o império do direito é definido pela atitude, não pelo território, o poder ou o processo”. 

Esta atitude precisa ser construtiva, colocando o princípio acima da prática, mantendo 

a boa-fé com relação ao passado para garantir o futuro. Assim, o direito precisa de 

uma atitude fraterna, expressão de como somos unidos pela comunidade apesar de 

divididos por projetos, interesses e convicções. É isso que, de qualquer forma, o direito 

representa: para as pessoas que queremos ser e para a comunidade que 

pretendemos ter.   

4.5 FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO E 
O COMPROMETIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS 

Como consequência da globalização e do neoliberalismo, as condições 

sociais para uma vida digna são reduzidas, tendo em vista um Estado abatido na 

tutela de garantias de direitos sociais, especialmente os trabalhistas. Isto se evidencia 

                                                
612 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito. Coimbra: Almedina, 

2006.RACE, Unoesc, v. 12, n. 1, p. 9-38, jan./jun. 2013. 
613 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins e 

Fontes, 1999. p.42 
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por intermédio da flexibilização614, da redução/supressão de direitos sociais 

trabalhistas ou desregulação615.  

O termo flexibilização se tornou uma palavra mágica para se referir ao que 

é correto nas relações de trabalho, no espaço da organização do trabalho e, em geral, 

nos mercados de trabalho. Em torno dela, as intenções são conjugadas pelos 

apologistas da globalização e de uma racionalidade intrínseca do mercado, vez que 

é considerado o mecanismo social ótimo para a alocação de recursos e a distribuição 

de recompensas e punições entre agentes econômicos e sujeitos sociais616. 

A lógica idealizada desse modelo é a possibilidade de o mercado atuar 

nas relações de trabalho por sua desregulamentação, ou seja, a promoção da livre 

disposição do trabalhador sem nenhum controle. O próprio mercado recompensará 

melhor, com alocação de recursos, aos atores sociais envolvidos. Contudo, a livre 

disposição da força de trabalho sem regulamentação ou minimamente 

regulamentado é uma forma eufemística de velar a violência entre sujeitos sociais, 

ao competir pela obtenção de emprego, independentemente das condições em que 

seja exercido617. 

Com esse fundamento, por meio da agenda neoliberal, a flexibilização 

impacta diretamente as formas político-jurídicas das relações de trabalho, seja no 

serviço público ou privado, instituindo gradativamente um mercado de trabalho 

flexível. “Esta opción trae como consecuencia que se acepte que los derechos del 

                                                
614 La flexibilización laboral se constituyó como un tema de debate público entre los años 1974 y 1976 

cuando estalló la crisis económica producto del aumento exorbitante del petróleo. Si bien nadie 
discutía las causas de la crisis, sí se comenzó a analizar el impacto que las cuestiones laborales 
tenían sobre el empleo, en especial con el alarmante incremento de tasas de desempleo en toda 
Europa. Las opiniones estaban divididas y un sector importante de la doctrina y de la política 
entendía que las empresas estaban en situación de desigualdad para competir en el mercado 
internacional, por lo que Tiziano Treu1 llamó “la euroesclerosis”, debido a la rigidez de la legis- lación 
laboral vigente. RIAL, Noemí. La flexibilidad laboral y sus consecuencias. Revista em linea del 
Instituto de Estudios Legislativos. Buenos Aires. Ano II, Número XVI, fevereiro de 2018. p. 25. 

615 LIMA, Abil Lázaro Castro de Lima. A globalização econômica e a dissipação dos direitos sociais. 
Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 3, n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: 
Fórum, 2003, p. 51. 

616 GIRALDO, Fernando Urréa. Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del mercado. 
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 1999. p. 115. 

617 GIRALDO, Fernando Urréa. Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del mercado. 
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 1999. p. 117. 
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trabajo son privilegios y da legitimidad a la exclusión de economías enteras en el 

mercado globalizado”618. 

É fato que nos últimos anos a flexibilização de mão de obra está no 

centro do debate econômico, vez que economistas e empresários consideram que as 

regulamentações do mercado de trabalho desaceleram a criação de empregos, 

dificultam a competitividade e limitam o crescimento econômico, com o argumento de 

não exploração plena do potencial de liberalização de outros mercados de bens e 

fatores. Do outro lado, os trabalhadores notam que os mercados de trabalho se 

tornam extremamente flexíveis, proporcionando a não estabilidade no emprego. 

Logo, “el empleo se caracteriza por elevados niveles de inseguridad, lo que afecta el 

bienestar de grandes segmentos de la población”619. 

Houve um impulso, não só no Brasil620, como em toda América Latina, de 

uma política de desregulação e flexibilização laboral, fruto de uma agenda política 

promovida por diversos atores, contudo com resultados desastrosos. 

Ante la consolidación de la política ortodoxa neoliberal en gran 
parte de países de América Latina, el retorno de gobiernos 
neoliberales en Argentina y Brasil y los intentos de 
desestabilización en países no alineados a los intereses de los 
EE.UU, la política de desregulación y flexibilización laboral ha 
tomado un nuevo impulso en la agenda política de los gobiernos 
de turno, a partir de fuertes presiones del empresariado y las 
derechas nacionales imbuidas en la ideología neoliberal, con 
apoyo de una masiva campaña mediática de desinformación y 
con una cada vez mayor presencia del FMI y el Banco Mundial 
que impulsan sus directrices con los mismos argumentos y los 
mismos condicionamientos de décadas pasadas, no obstante la 

                                                
618 BARALDI, Solange; CAR, Marcia Regina. La flexibilización y la desregulación laboral de los 

trabajadores del área de enfermería en brasil: el caso profae. Rev Latino-am Enfermagem, v. 16, 
n.2 2008 março-abril, p. 205-211. 

619 WELLER, Jurgen. La flexibilidad del mercado de trabajo en América Latina 
y el Caribe. Aspectos del debate, alguna evidencia y políticas. o 
CEPAL-SERIE Macroeconomía del desarrollo N 61. Santiago- Chile, dezembro de 2007. 

620 “La legislación del trabajo brasileña viene sufriendo cambios, algunas veces sutiles, y otras 
explícitos, que facilitan la heterogeneidad de las relaciones contractuales entre empleador y 
trabajador, y que minimizan o extinguen los derechos del trabajo.Tales alteraciones ocurren en un 
contexto socioeconómico caracterizado por una elevada tasa de desempleo en Brasil y en el mundo; 
desempleo que se combina con el escaso acceso a diferentes recursos, originando diferentes 
formas de exclusión.” BARALDI, Solange; CAR, Marcia Regina. La flexibilización y la desregulación 
laboral de los trabajadores del área de enfermería en brasil: el caso profae. Rev Latino-am 
Enfermagem, v. 16, n.2 2008 março-abril, p. 205-211. 
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evidencia de los efectos desastrosos alcanzados con sus 
recetas621. 

Na flexibilização sobrevive a legislação trabalhista, mas se admite 

adaptações desfavoráveis ao trabalhador, que, na prática, não protegem ninguém. 

Já a desregulação o Estado não intervém na relação laboral, para que o setor privado 

disponha sobre as condições de trabalho sem limitações legais622. Sobre o tema: 

Flexibilidade torna-se, assim, o termo do momento, da 
modernidade. Além das empresas, agora favorecidas por 
tecnologias que efetivamente favorecem a sua maior 
flexibilidade, também os salários, os trabalhadores, o mercado 
de trabalho, o direito, etc., deveriam tornar-se mais flexíveis. 
Tudo que é flexível torna-se moderno; as regras, as normas, a 
segurança são o atraso. Poder-se-ia mesmo substituir o termo 
insegurança por flexibilidade e aparentemente pouco mudaria. 
No entanto, como em um passe de mágica, o que tinha uma 
aparência retrógrada e condenável aparece com ares de 
modernidade: insegurança no trabalho x flexibilidade no 
trabalho, insegurança do emprego x flexibilidade do emprego, 
insegurança da renda x flexibilidade da renda, insegurança da 
contratação x flexibilidade da contratação, insegurança na 
representação do trabalho x flexibilidade na representação do 
trabalho623.  

A desregulamentação de direitos sociais trabalhistas é a “retirada, por 

lei, do manto normativo trabalhista clássico sobre determinada relação 

socioeconômica ou segmento das relações de trabalho, de maneira a permitir o 

império de outro tipo de regência normativa”624, leva ainda, à exclusão de hipóteses 

de proteção da legislação trabalhista, ao posso que permite aplicação de outras 

previsões legais, sem a devida proteção laboral, o que pode ocorrer com inovações 

legislativas625.  

                                                
621 LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y flexibilización laboral. 

Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, jan./jun. 2017. p.13. 
622 BONFIM, Benedito Calheiros. Globalização, flexibilização e desregulamentação do direito do 

trabalho. In: MACCALÓZ, Salete Maria et al. Globalização, neoliberalismo e direitos sociais. Rio de 
Janeiro: Destaque, 1997. p. 42-43. 

623 MATTOSO, Jorge Eduardo Levi. Globalização, neoliberalismo e flexibilização. In: ARRUDA JÚNIOR, 
Edmundo Lima de; RAMOS, Alexandre (Org.). Globalização, neoliberalismo e o mundo do 
trabalho. Curitiba: IBEJ, 1998. p. 44-45. 

624 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018. p.73 
625 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018. p.74 
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Os diferentes tipos de flexibilização podem ser divididos em: numérica 

ou externa (é aquela que permite ao empregador reduzir ou modificar sua folha de 

pagamento de acordo com suas necessidades); funcional (refere-se especificamente 

à organização interna da empresa); salário (este tipo tem como base uma mudança 

na estrutura salarial); temporário (adaptação da jornada de trabalho); subcontratação 

(ocorre quando as empresas terceirizam o trabalho contratando os serviços de outras 

empresas para algumas tarefas ou subcontratando a freelancers. A doutrina distingue 

quatro tipos de formas atípicas de emprego: flexibilidade contratual [autônomo]; o 

espacial a flexibilidade [o teletrabalho], o temporal [empregos temporários] e o total 

[empregos informais], aos quais se podem somar as formas de subemprego e 

trabalho a tempo parcial)626. 

No Direito do Trabalho a flexibilização da legislação ou outro 

regramento, em sua grande maioria, leva ao afrouxamento, à adaptação ou ao 

abolimento do sistema clássico protetivo da legislação trabalhista, cujo argumento é 

levar mais investimentos e competitividade ao mercado e melhorar as condições de 

concorrência das empresas empregadoras627. Logo, é “a possibilidade jurídica, 

estipulada por norma estatal ou por norma coletiva negociada, de atenuação da força 

imperativa das normas componentes do Direito do Trabalho, de modo a mitigar a 

amplitude de seus comandos e/ou os parâmetros próprios para a sua incidência”628.  

No ordenamento jurídico brasileiro os direitos sociais dos trabalhadores 

sofrem ataques, “o que se percebe, sobretudo a partir de meados do século XX, é a 

tentativa de precarização e flexibilização das normas justrabalhistas e, em via de 

consequência, do valor do trabalho formal”629. Como já descrito nos subcapítulos 

anteriores, a reforma trabalhista promovida pela Lei n. 13.467/2017 também 

caminhou nesse sentido.  

La Reforma Laboral aprobada en julio de 2017 (Ley Nº 13.467 / 
17) se basa en argumentos y proposiciones debatidas en Brasil 

                                                
626 RIAL, Noemí. La flexibilidad laboral y sus consecuencias. Revista em linea del Instituto de 

Estudios Legislativos. Buenos Aires. Ano II, Número XVI, fevereiro de 2018. p. 26-28. 
627 ALVES, Amauri Cesar; FARIAS, Michelle Cristina. Reforma trabalhista e direitos das mulheres: 

vulnerabilidade e discriminação no mercado e no contrato de trabalho. Revista Jurídica Luso-
Brasileira, ano 6. 2020, n.4. p. 177-216. p. 188 

628 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018. p.71 
629 DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: LTr, 2006, p. 

224;. 
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en la década de 1990 que, esencialmente, tienen como sustento 
la idea de que los derechos laborales son responsables por el 
desempleo. Sus defensores sugieren que las conquistas 
históricas del salario mínimo, seguro de desempleo, vacaciones 
remuneradas, licencia por maternidad, prohibición de trabajo en 
lugares insalubres durante la gestación o lactancia, limitación de 
la jornada y derecho al pago de horas extras, en fin, desalientan 
a los empleadores a contratar empleados. Por lo tanto, el exceso 
de derechos asegurados en la Constitución Federal de 1988 y 
en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de 1943, 
impide a la iniciativa privada realizar las inversiones necesarias 
para la reanudación de los niveles de actividad económica y del 
empleo630. 

A reforma trabalhista no Brasil teve como argumento os modelos de 

alteração justrabalhista europeias promovidas na primeira década do Século XXI631 

e sua flexibilização “se presenta como un camino a transitar para resolver, en primer 

lugar, el desempleo que afectaba a la mayoría de los países y enfrentar la 

competitividad sustentada en la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la globalización”632. 

As referidas modificações legislativas têm como traço a flexisecurity633, 

que nada mais é do que a narrativa de que a desregulamentação da relação de 

trabalho, por meio de negociação coletiva, bem como medidas de flexibilização na 

legislação, com objetivo de autonomia da vontade das partes, levando maior proteção 

e segurança nas relações. 

Contudo, as duzentas previsões normativas alteradas na Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, com o fundamento de modernização “rompe o viés 

democrático, civilizatório e inclusivo do Direito do Trabalho ao promover 

                                                
630 TEIXEIRA, Marilane Oliveira. El derrumbe de los derechos: la reforma laboral em Brasil. Revista 

Bravas, n.1, março de 2017. 
631 ROCHA, Cláudio Jannotti; MELO, Francisco Matheus Alves e; FERREIRA, Vanessa Rocha. 

Reforma trabalhista, empregado hipersuficiente e precarização. Revista Meritum, Belo Horizonte, 
vol. 15, n. 2, p.168-184, Maio/Ago. 2020. DOI: https://doi.org/ 10.46560/meritum.v15i2.7861. p. 170. 

632 RIAL, Noemí. La flexibilidad laboral y sus consecuencias. Revista em linea del Instituto de 
Estudios Legislativos. Buenos Aires. Ano II, Número XVI, fevereiro de 2018. p.  

633 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. A reforma trabalhista no Brasil. In: GUIMARÃES, Ricardo 
Pereira de Frei- tas; MARTINEZ, Luciano (coord.). Desafios da Reforma Trabalhista: de acordo 
com a MP 808/2017 e com a Lei 13.509/2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 55. 
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desregulamentação, flexibilização e precarização de direitos do/a trabalhador/a”634. 

Ainda, sobre os efeitos da reforma trabalhista: 

A recente Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017, contribui ainda 
mais para o desmoronamento das proteções laborativas. 
Permite não somente a terceirização de serviços em todas as 
atividades empresariais, como também, em seu art. 4º A § 1º, a 
subcontratação de trabalhadores por outras empresas 
“quarteirizadas”, enquanto, ao contrário do que prevê a Súmula 
331 do Tribunal Superior de Trabalho, onera o tomador de 
serviços apenas com responsabilidade subsidiária, como manda 
o art. 5º A §5º da lei. O desafio para o Direito no século XXI é 
oferecer proteção normativa com efetividade, de acordo com as 
necessidades das organizações estruturadas em cadeias 
globais de valor635. 

São exemplos de desregulamentação promovida pela reforma 

trabalhista brasileira: 

No plano da desregulamentação trabalhista, citam-se, a título 
meramente ilustrativo, os seguintes aspectos: a) exclusão do 
conceito de “tempo à disposição” de vários lapsos temporais em 
que o trabalhador já se encontra dentro dos limites físicos do 
estabelecimento empresarial (novo texto do art. 4o, §§ 1o e 2o 
da CLT); b) introdução da prescrição intercorrente no processo 
de execução trabalhista (novo art. 11-A da CLT); c) eliminação 
das horas in itinere da CLT (novo texto do §2o do art. 58 da CLT, 
com a revogação do §3o desse mesmo preceito legal); d) 
exclusão da natureza salarial dos intervalos trabalhistas (novo 
texto do §4o do art. 71 da CLT); e) exclusão da natureza salarial 
de distintas parcelas contratuais trabalhistas (novo texto do art. 
457 da CLT); f) restrições na regulamentação dos danos moral e 
material no capo das relações de trabalho (novo Título II-A da 
CLT, art. 223-A até art. 223-G); g) inúmeras situações de 
exacerbação do poder empregatício do empregador na relação 
de emprego; h) incentivo legal à contratação autônoma, em 
contraponto à contratação empregatícia (novo art. 442-B da 
CLT); i) criação do “contrato de trabalho intermitente” (art. 442-A 
e art. 452-A até 452-H da CLT); j) eliminação de proteções 
normativas ao empregado relativamente mais qualificado e 
relativamente melhor remunerado (novo parágrafo único do art. 

                                                
634 ALVES, Amauri Cesar; FARIAS, Michelle Cristina. Reforma trabalhista e direitos das mulheres: 

vulnerabilidade e discriminação no mercado e no contrato de trabalho. Revista Jurídica Luso-
Brasileira, ano 6. 2020, n.4. p. 177-216. p. 185 

635 DENNY, Danielle Mendes Thame; GRANZIERA, Maria Luiza Machado; RUDIGER, Dorothee 
Susanne. Direitos humanos e acesso a mercados. Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 377-409, set./dez. 2017. doi: 
10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i3.16418, p. 387 
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444 da CLT); k) diminuição das garantias antidiscriminatórias no 
contexto da equiparação salarial (novo texto do art. 461 da CLT); 
l) eliminação da possibilidade de incorporação, pela média, da 
gratificação percebida por dez anos ou mais no contrato de 
trabalho (novo §2o do art. 468 da CLT); m) eliminação de 
formalidades e proteções rescisórias ao empregado com mais 
de um ano de contrato (novo texto do art. 477 da CLT); n) 
igualação jurídica das dispensas individuais, plúrimas e coletivas 
(novo art. 477-A da CLT); o) permissão para a pactuação da 
arbitragem nas relações de trabalho (novo art. 507-A da CLT); p) 
permissão para celebração de termo anual de quitação de 
obrigações trabalhistas (novo art. 507-B da CL T); q) 
alargamento e maior desregulamentação da terceirização 
trabalhista636. 

Não se pode olvidar que a Lei n. 13.467/2017 promove a ideia de redução 

do caráter imperativo e protetivo do Direito do Trabalho, rompe com toda a lógica 

civilizatória, democrática e inclusiva dessa seara jurídica, por meio da 

desregulamentação e/ou flexibilização de suas regras imperativas incidentes sobre o 

contrato de emprego637. 

A flexibilização imposta por meio da criação de leis com previsões de 

contratos temporários e terceirização levam à informalidade638 e representam 

verdadeiro retrocesso às conquistas sociais. A sustentação do panorama de 

flexibilização, promovendo uma verdadeira desregulamentação dos direitos sociais639. 

Portanto, o catálogo de direitos sociais de trabalhadores é severamente 

atingido pelo ajuste neoliberal, proporcionando um retrocesso ao capitalismo do 

                                                
636 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018. p.76. 
637 ALVES, Amauri Cesar; FARIAS, Michelle Cristina. Reforma trabalhista e direitos das mulheres: 

vulnerabilidade e discriminação no mercado e no contrato de trabalho. Revista Jurídica Luso-
Brasileira, ano 6. 2020, n.4. p. 177-216. p. 189 

638 Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, quase dois terços de trabalho global (61%) 
estão na economia informal, totalizando quase 2 bilhões de trabalhadores, a maioria em países 
emergentes e em desenvolvimento (África -85,8%; Ásia e no Pacífico - 68,2%; nos Estados Árabes 
- 68,6%; nas Américas - 40%; e na Europa e na Ásia Central - pouco acima de 25%). No Brasil, o 
índice de informalidade no emprego total é de 46%, sendo maior entre os homens (37%), do que 
entre as mulheres (21,5%) no setor informal. No relatório a OIT relata a necessidade de transição 
para econômica formal como elemento de garantia de proteção social e condições de trabalho 
decente. Disponível em:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf. Acesso em 03/06/2018 às 11:51. 

639 SOUZA, Vanessa Roberta do Rocio. Flexibilização dos direitos trabalhistas & o princípio da 
proibição do retrocesso social. Curitiba: Juruá, 2011, p. 225. 
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século XIX, onde a massa de trabalhadores tornou-se dispensável no sistema 

vigorante640.  

Assim, em meados do século XX, o que se pretendia era a universalização 

e concretude dos direitos trabalhistas e a constitucionalização de direitos sociais, 

contudo, o que se percebe nos dias atuais, “com o transpasse do Estado Social para 

o Neoliberal, o que se vê é um processo de desuniversalização e 

desconstitucionalização de direitos sociais e trabalhistas”641.  

O fenômeno da flexibilização dos direitos sociais trabalhistas é o primeiro 

passo para desregulamentação do direito do trabalho, que “faz parte do receituário 

neoliberal que propugna pela diminuição dos direitos sociais como forma de combate 

ao desemprego”642.  

Sobre a melhora da empregabilidade por força da flexibilização laboral e 

precarização: 

La experiencia desarrollada en más de cien países, recogida por 
la Organización Internacional del Trabajo, así como numerosos 
artículos sobre la materia, ha demostrado que la flexibilidad 
laboral en todas sus diferentes formas no ha resultado una 
herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad. En los países 
desarrollados ha precarizado el empleo formal y en los países 
en vías de desarrollo ha fomentado, de manera alarmante, la 
precarización laboral643. 

Numa ordem transnacional de produção de bens e serviços dentro de uma 

economia sob o comando da “prestação de serviços”, onde a descentralização serve 

para corresponder às mudanças das condições de mercado, levam à modalidades 

que eufemizam a nova relação, paradoxalmente tão antiga quanto o capital644. 

                                                
640 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 

1999, p. 52-53. 
641 DALLEGRAVE NETO, José Afonso. (Coord.) Direito do Trabalho contemporâneo: flexibilização 

e efetividade. São Paulo: LTr, 2003, p. 9. 
642 DALLEGRAVE NETO, José Afonso. (Coord.) Direito do Trabalho contemporâneo: flexibilização 

e efetividade. São Paulo: LTr, 2003, p. 21. 
643 RIAL, Noemí. La flexibilidad laboral y sus consecuencias. Revista em linea del Instituto de 

Estudios Legislativos. Buenos Aires. Ano II, Número XVI, fevereiro de 2018. p. 31. 
644 GIRALDO, Fernando Urréa. Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del mercado. 

Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 1999. p. 122. 
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Portanto, o que se percebe é que a flexibilização não é a ferramenta eficaz 

para fomentar o emprego, ao contrário, promove a precarização dos já existentes. 

Justiça social e emprego devem caminhar juntos na busca de desenvolvimento. 

Por fim, no sentido da busca da forma como a contenção de direitos 

fundamentais sociais é efeito da transformação estatal, por meio da 

transnacionalidade e o consequente comprometimento da sustentabilidade social, é 

que o próximo capítulo dedica-se à abordagem destes diversos paradigmas no 

cenário do tecido social brasileiro. 
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CAPÍTULO 5 

OS INFLUXOS DA TRANSNACIONALIDADE NA REFORMA 
TRABALHISTA BRASILEIRA, SUA PREJUDICIALIDADE AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DOS TRABALHADORES E O 
COMPROMETIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

 

O desenrolar da presente pesquisa verticalizou para o encontro das 

categorias sustentabilidade, transnacionalidade e reforma de direitos sociais de 

trabalhadores. Este último capítulo é dedicado à demonstração de como tais institutos 

se entrelaçam e incidem influências na existência e sustentação de cada um. 

Para isso, busca-se num primeiro momento deste capítulo demonstrar a 

relação entre a sustentabilidade e a transnacionalidade, dentro de um contexto de 

promoção de desenvolvimento econômico e social. No segundo momento a tarefa é 

relacionar os influxos do fenômeno da transnacionalidade nos direitos sociais. O 

terceiro momento dedica-se ao Direito do Trabalho como propulsor de justiça social e 

desenvolvimento e como a reforma trabalhista se deu de forma contrária a esses 

preceitos. Por fim, no último momento busca-se os pontos nodais da reforma 

trabalhista que comprometeram a sustentabilidade social, enquanto demonstrados os 

prejuízos ao capital humano.  

Os aportes teóricos utilizados neste capítulo são do escólio de Paulo Márcio 

Cruz, Heloise Siqueira Garcia, Denise Schmitt Siqueira Garcia, Juarez Freitas, Gabriel 

Real Ferrer, Zygmunt Baumam, Carla Piffer, Tiago Fensterseifer, Ingo Wolfgang 

Sarlet, Ulrich Beck, Maria Rosaria Ferrarese, Joseph Nye Jr, Robert O Keohane, 

Marco Antonio Villatore, Abili Lázaro Castro de Lima, Frijot Capra, José Afonso 

Dallegrave Neto, Mauricio Godinho Delgado, Vólia Bonfim Cassar e Gabriela Neves 

Delgado.  

Ainda, para subsidiar os fundamentos da pesquisa, utiliza-se dados da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, Ministério da Economia (Cadastro Geral 
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de Empregados e Desempregados – CAGED), Tribunal Superior do Trabalho – TST, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE.  

5.1 A SUSTENTABILIDADE E TRANSNACIONALIDADE: QUAL A RELAÇÃO? 

Necessária a compreensão da sustentabilidade e sua conexão com temas 

de relevância para a promoção de desenvolvimento econômico e social. O presente 

subcapítulo da Tese traz a relação da sustentabilidade, no seu viés multifacetado, com 

o fenômeno da transnacionalidade no Estado contemporâneo. 

As discussões com pautas ambientais ganharam relevância na década de 

1960, o que na visão de Gabriel Real Ferrer são ondas, cuja primeira teve seu ápice 

em 1972 na primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, ocorrida em 

Estocolmo, que consagrou a proliferação da legislação ambiental e sua 

constitucionalização.  A “segunda onda”, por outro lado, se desenvolveu com a 

segunda conferência mundial sobre o meio ambiente, em 1992, realizada no Rio de 

Janeiro, que deu início às articulações de movimentos com surgimentos de 

organizações não governamentais e o aumento de agentes sociais empenhados na 

proteção ambiental, bem como acerca das dimensões da sustentabilidade, além de 

uma legislação ambiental mais abundante e moderna.  Já a “terceira onda” adveio 

com a conferência mundial sobre o meio ambiente de 2002, sediada em 

Johannesburg, e teve por foco o desenvolvimento sustentável, além de ter efetivado 

a integração das três dimensões da sustentabilidade, quais sejam: ambiental, social e 

econômica645.  

Contudo, em que pese os avanços da Conferência da referida terceira onda 

que estabeleceu metas e medidas a serem alcançadas, não houve efetividade prática, 

vez que não foram estabelecidos mecanismos de controle de implementação e 

eficácia, o que ensejou a realização da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente 

de 2012, no Rio de Janeiro, ficando conhecida como a “quarta onda”. A Conferência 

                                                
645 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 214/215 
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teve como objetivo reforçar o compromisso dos Estados com o desenvolvimento 

sustentável646. 

Pois bem, desde a segunda conferência mundial realizada no Rio de 

Janeiro em 1992 é possível identificar discussões sobre o princípio da 

sustentabilidade que, nas palavras de Denise Schmitt Siqueira Garcia647, “decorre do 

conceito de sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à manutenção, 

conservação, permanência, continuidade e assim por diante” e segundo Juarez 

Freitas648 possui dez elementos básicos de sustentação: 

 [...] que a sustentabilidade suportaria, então, 10 elementos 
básicos: 1. É princípio constitucional de aplicação direta e 
imediata; 2. Reclama por resultados justos e não apenas efeitos 
jurídicos, ou seja, reclama por eficácia; 3. Em ligação à eficácia 
demanda eficiência; 4. Tem como objetivo tornar o ambiente 
limpo; 5. Pressupõe probidade nas relações públicas e privadas; 
6. 7. 8. Implica prevenção, precaução e solidariedade 
intergeracional; 9. Implica no reconhecimento da 
responsabilidade solidária do Estado e da sociedade; e 10. 
Todos os demais elementos devem convergir para ideia de 
garantir um bem-estar duradouro e multidimensional. 

A partir disto, uma vez conceituada, importa destacar que a doutrina 

majoritária estabelece que a sustentabilidade tem caráter pluridimensional e possui 

três dimensões: ambiental, econômica e social, conforme já exposto, correlacionadas 

e dependentes entre si para a construção real da sustentabilidade. Ademais, Juarez 

Freitas649 inclui, para além das dimensões tradicionais, a dimensão ética e a dimensão 

jurídico-política, enquanto outros autores ainda mencionam a dimensão tecnológica, 

posicionamento adotado na presente pesquisa.  

                                                
646 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 215 

647 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A atividade portuária como garantidora do Princípio da 
Sustentabilidade. Revista Direito Econômico Socioambiental, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 375-399, 
jul./dez. 2012. p. 389. 

648 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 50. 
649 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 217. 
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A dimensão ambiental alude à importância de proteção do meio ambiente 

e do Direito Ambiental, visando assegurar a sobrevivência do planeta e o alcance da 

melhor qualidade de vida do homem, sob pena de a espécie humana não ter um 

futuro. A dimensão econômica volta-se ao desenvolvimento da economia com o fim 

de gerar melhor qualidade de vida às pessoas, sopesando a eficiência e a equidade, 

buscando a reformulação de comportamentos planejados a longo prazo. A dimensão 

social relaciona-se às qualidades dos seres humanos, baseada em um processo de 

melhoria na qualidade de vida por meio da redução de desigualdades e permitindo o 

acesso à educação, moradia e alimentação, ou seja, abarca a garantia dos direitos 

fundamentais sociais, buscando potencializar as qualidades humanas650. Nesse 

sentido, importante a lição de Gabriel Real Ferrer651:  

Sin embargo, la Sostenibilidad es una noción positiva y 
altamente proactiva que supone la introducción de los cambios 
necesarios para que la sociedad planetaria, constituida por la 
Humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente en el 
tiempo.  

O que se observa é a exclusão social e a insustentabilidade do 

desenvolvimento em xeque, pois situações além das fronteiras nacionais revelam a 

insuficiência do papel do Estado em cumprir suas obrigações, o que piora “nas nações 

da periferia mundial, amarradas pelas burocracias que deixam de incrementar as 

conhecidas alternativas de sustentabilidade, o risco é ainda maior”652.  

Portanto, a sustentabilidade é elemento importante dentre do cenário de 

crise, na visualização das desigualdades como agressão ao meio ambiente, para a 

promoção de uma pauta comum comunitária, atenta, sobretudo, às realidades sociais, 

                                                
650 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 219/220 

651 REAL FERRER, Gabriel a. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de derecho 
ambiental (Pamplona, España). n. 1. 2002, p. 73-93. p.13. 

652 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 
transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 221. 
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desvios e riscos para minimizá-los e ir de encontro ao bem comum653. Gabriel Real 

Ferrer654 propõe os termos de sociedade sustentável: 

a) a sociedade que consideramos seja planetária, nosso destino 
é comum e não cabe a sustentabilidade parcial de uma 
comunidade nacional ou regional a margem do que pode ocorrer 
no resto do planeta. Construir uma comunidade global de 
cidadãos ativos é indispensável para o progresso da 
sustentabilidade. Esta exigência exige, entre outras coisas, 
superar a visão “ocidental” – e, anglo-saxônica que temos o 
mundo; b) alcançarmos um pacto com a terra de modo que nos 
comprometemos com a possibilidade de manter os 
ecossistemas essenciais que fazem possíveis a nossa 
subsistência como espécie em uma condição ambiental 
aceitável. É imprescindível reduzir drasticamente nossas 
demandas de consumo de capital natural para alcançar níveis 
razoáveis de reposição; c) sejamos capazes de alimentar e, mas 
ainda, oferecer uma vida digna ao conjunto de habitantes do 
planeta, acabando com injustificáveis desigualdades. Para isso 
será preciso reconsiderar e reformular os modos de produção e 
distribuição de riquezas. A fome e a pobreza não são 
sustentáveis; d) Recompormos a arquitetura social de modo que 
acabemos com o modelo opressor que está baseando o conforto 
e o progresso de apenas algumas “castas” (classes) sociais em 
exclusão sistemática de legiões de indivíduos desfavorecidos, 
órfãos de qualquer oportunidade. Alcançar um mínimo limiar de 
justiça social é uma condição inevitável para caminhar para a 
sustentabilidade; e) construirmos novos modelos de governança 
(objeto de estudo no próximo item) que assegurem a prevalência 
dos interesses gerais sobre os individuais seja esses de 
indivíduos, corporações ou Estado. Trata-se de politizar a 
globalização, pondo-a a serviço das pessoas e estendendo 
mecanismo de governo baseados em novas formas de 
democracia com arquitetura assimétrica e baseada na 
responsabilidade dos cidadãos; f) será preciso colocar a ciência 
e a técnica a serviço de objetivos comuns. Não só os novos 
conhecimentos devem ajudar a corrigir erros passados, ou 
apontar soluções eficazes aos problemas que surgem em uma 
civilização energético-dependente, mas a tecnologia deverá 
inevitavelmente determinar quais serão os modelos sociais que 
iremos nos desenvolver.  

                                                
653 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 222/223. 

654 REAL FERRER, Gabriel. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía 
¿Construimos juntos el futuro? Revista Eletrônica Novos Estudos Jurídicos.  
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Logo, o que se propõe é uma análise da sustentabilidade sob a perspectiva 

da transnacionalidade, no sentido de assegurar a vida e a relação entre o homem e o 

ambiente em todas as suas dimensões: ambiental, econômica e social (tradicionais), 

além da dimensão tecnológica, ética e jurídico-política, sempre em observância às 

relações transnacionais cada vez mais complexas. Advindas da globalização, entram 

em cena e exigem uma compreensão da sustentabilidade sob um prisma 

multifacetado, solidário e cooperativo, que afeta inclusive o Direito, firmando o 

compromisso necessário da proteção ao meio ambiente em busca do bem comum, 

por meio de um possível capitalismo distributivo. 

Em cenário de influência das grandes corporações em âmbito 

transnacional, é necessária a reflexão sobre uma proposta de sustentabilidade 

humanista na sociedade pós-moderna. Nesse contexto, não se pode olvidar o 

pensamento de Antony Giggens655, Ulrich Beck656 e Zygmunt Bauman657, que 

discorda da expressão “pós-modernidade”, este último utilizando a metáfora do sólido 

e do líquido para elucidar sua teoria. Para o Autor, os sólidos se caracterizam por 

apresentarem uma forma definida, e são estáveis e duradouros. De outro lado, os 

líquidos não têm forma definida, com contínua transformação, instável por definição, 

com grande mobilidade. A modernidade seria justamente o grau de liquidez, 

especializada em “derreter as estruturas recebidas, as formas de vida recebidas e 

refaze-las em um molde diferente”658. Nesse sentido, a “pós-modernidade” para 

Bauman, na verdade, é melhor denominada como “modernidade líquida”.  

A sociedade do século XXI, em sua visão, é caracterizada pela insaciável 

sede de destruição em busca da perfeição impulsionada pela ideia de produtividade e 

competitividade. Tem como característica a velocidade de acontecimentos e 

adaptação do ser humano às constantes mudanças que tornam as relações cada vez 

mais fluídas. Há uma espécie de molde da sociedade à personalidade do indivíduo, é 

                                                
655 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. tradução de Raul Fiker. - São. Paulo: 

Editora UNESP, 1991. 
656 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011.  
657 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2001, p. 9/10. 
658 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa; PIFFER, Carla. A sociedade líquida transnacional das corporações 

e a proposta de uma sustentabilidade humanista. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; CRUZ, Paulo 
Márcio; SILVA, Rogério da. Jurisdição constitucional, democracia e relações sociais. Itajaí: 
UNIVALI, 2019. p. 17. 
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o que Bauman chama de “individualização”, que “consiste em transformar a 

‘identidade’ humana de um ‘dado’ em uma ‘tarefa’ e encarregar os atores da 

responsabilidade de realizar uma ‘tarefa’ e das consequências de sua realização”659.  

Importante a correlação entre “vida líquida” e “modernidade líquida”: 

[...] a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de 
incerteza constante. As preocupações mais intensas e 
obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de 
ser pego tirando uma soneca, não conseguir acompanhar a 
rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de 
vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis, 
perder o momento que pede mudança e mudar de rumo antes 
de tomar um caminho sem volta. A vida líquida é uma sucessão 
de reinícios, e precisamente por isso é que os finais rápidos e 
indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, tendem a 
ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeças mais 
inquietantes. Entre as artes da vida líquido-moderna e as 
habilidades necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas 
tem prioridade sobre adquiri-las. Pode-se dizer, também, que a 
vida líquida é uma vida para consumo660. 

Nesse sentido devemos observar como o domínio das corporações na 

sociedade líquida transnacional promove uma inversão de valores, em que o lado 

humano não é colocado em primeiro lugar e compromete a sustentabilidade. Verifica-

se a expansão de suas atividades em locais com maior mercado consumidor, com 

regimes tributários benéficos, na busca de menor custo de mão de obra, bem como 

de matérias-primas661. 

O que se percebe é a influência das grandes corporações transnacionais 

em nível global, fruto da globalização e da transnacionalidade, promovendo efeitos 

negativos para o planeta. Daí deriva a pauta da sustentabilidade que alcança 

vertentes de ordem ambiental, econômica, social, cultural, política e territorial e traz à 

                                                
659 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa; PIFFER, Carla. A sociedade líquida transnacional das corporações 

e a proposta de uma sustentabilidade humanista. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; CRUZ, Paulo 
Márcio; SILVA, Rogério da. Jurisdição constitucional, democracia e relações sociais. Itajaí: 
UNIVALI, 2019. p. 19. 

660 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 8.  

661 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa; PIFFER, Carla. A sociedade líquida transnacional das corporações 
e a proposta de uma sustentabilidade humanista. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; CRUZ, Paulo 
Márcio; SILVA, Rogério da. Jurisdição constitucional, democracia e relações sociais. Itajaí: 
UNIVALI, 2019. p. 21. 
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tona reflexões essenciais ao próprio futuro da humanidade, dentre elas a necessidade 

de construção de uma sustentabilidade e de um capitalismo humanista, especialmente 

frente às atividades em nada sustentáveis praticadas pelas corporações 

transnacionais662.  

Portanto, os nuances incertos à sociedade pós-moderna, ou também 

chamada de sociedade líquida por Bauman, ao passo que interliga essa análise às 

relações transnacionais, ao capitalismo e à sustentabilidade. A velocidade/liquidez 

das interações atuais na era da globalização faz com que os próprios valores humanos 

sejam esquecidos e que consequências perversas de um “Supercapitalismo” e de um 

domínio do mercado por empresas transnacionais sejam normalizadas. Por isso, para 

além de se pensar em sustentabilidade na teoria, é preciso concretizá-la na prática 

em busca de uma sustentabilidade e de um capitalismo mais humanos. 

5.2 OS INFLUXOS DA TRANSNACIONALIDADE NOS DIREITOS SOCIAIS DOS 
TRABALHADORES 

O poder constituinte brasileiro incluiu no bojo da Constituição de 1988 

diversos dispositivos que têm o intuito de resguardar os atributos essenciais e de 

maior importância ao ser humano, bem como impor limites ao poder do Estado. São 

os chamados direitos fundamentais663. José Joaquim Gomes Canotilho664 dispõe: 

[...] os direitos fundamentais constituem-se de uma “norma de 
fattispecie aberta”, abrangendo, para além das objetivações, 
“todas as possibilidades de ‘direitos’ que se propõe no horizonte 
da ação humana”, o que permite “considerar como direitos 
extraconstitucionais materialmente fundamentais os direitos 
equiparáveis pelo seu objeto e importância aos diversos tipos de 
direitos formalmente fundamentais. 

                                                
662 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa; PIFFER, Carla. A sociedade líquida transnacional das corporações 

e a proposta de uma sustentabilidade humanista. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; CRUZ, Paulo 
Márcio; SILVA, Rogério da. Jurisdição constitucional, democracia e relações sociais. Itajaí: 
UNIVALI, 2019. p. 25/29. 

663 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 326. 

664 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado Democrático de 
Direito. Porto Alegre: livraria do advogado Editora, 2008, p. 167. 
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São escolhas da comunidade política derivadas da dignidade da pessoa 

humana, que garantam um mínimo existencial665, “com capacidade irradiante para 

toda a ordem jurídica e vinculante de qualquer atuação estatal”666. Nesse contexto, a 

consagração de tais direitos demonstra o exercício da soberania do Estado, que elege 

na carta constitucional normas que irão regular e ordenar as ações e relações que 

ocorrerão em seu território667. 

A relação entre Estado de Direito e direitos fundamentais é, portanto, 

estreita, uma vez que estes pretendem garantir liberdades em face do Estado e 

superar de uma vez por todas o Absolutismo, razão pela qual assumem posição 

central no ordenamento jurídico, tendo como pano de fundo a dignidade da pessoa 

humana, a separação de poderes e a superioridade da lei. O Estado aqui é entendido 

como Estado de juridicidade. 

É de ressaltar, contudo, que a mera positivação dos direitos fundamentais 

não basta, já que só isso não garante a satisfação deles, devem existir mecanismos 

de aplicabilidade e proteção que impossibilitem retrocessos668. Nesse sentido, em um 

contexto de uma sociedade globalizada, com economia e empresas transnacionais, 

influenciadas por ideais neoliberais, é de se atentar para a imposição de reformas 

estruturais antipúblicas, que são comuns nesse meio, em busca da liberalização do 

mercado e a desregulamentação do capital669. 

                                                
665 Para as Autoras: “Esse mínimo existencial há que ser identificado em duas dimensões distintas: 

de um lado, o direito de não ser privado do que se considera essencial à conservação de uma 
existência minimamente digna; e, de outro, o direito de exigir do Estado prestações que traduzam 
esse mínimo”. (GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Lineamentos sobre 
sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, 
Heloise Siqueira (org). Dimensão Social do Princípio da Sustentabilidade: Uma análise do 
mínimo existencial ecológico. UNIVALI, 2014. p. 46) 

666 NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio da proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010, p. 37. 

667 LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova hermenêutica 
constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 38, p. 307-331, 
jan./jun. 2018, p. 327. 

668 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: contributo para um balanço 
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 
20 anos de Constitucionalismo Democrático – E agora? Porto Alegre – Belo Horizonte, 2009, p. 163-
206. 

669 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 50. 
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A globalização e a transnacionalidade desequilibraram o balanço de 

poderes entre empresas e o Estado, vulnerabilizando a capacidade do Estado em 

garantir o bem-estar social, sobretudo por transferir para organizações financeiras e 

corporações o poder para decidir acerca de questões sociais e econômicas. Ulrich 

Beck670 descreve a influência das grandes corporações transnacionais nos Estados 

nacionais: 

Podem exportar postos de trabalho que têm os menores custos 
e os menores impostos possíveis para a utilização de mão-de-
obra, [...] podem ainda “punir” os Estados nacionais sempre que 
estes se tornarem “caros” ou “pouco propícios para 
investimentos”, e, por fim, podem escolher de modo autônomo 
seus locais de investimento, produção, recolhimento de 
impostos e de sede na selva da produção global e confrontá-las 
uma a uma. Deste modo, os dirigentes podem viver e morar nos 
lugares mais belos e pagar impostos nos mais baratos. 

Neste sentido, não resta claro se a globalização é uma fase evolutiva do 

capitalismo ou uma mudança revolucionária “che sconvolge aspetti fondanti del 

precedente assetto”671. Na maioria das vezes, prevalece a visão de que se trata de 

um fenômeno e uma novidade que interessa principalmente à esfera econômica, 

enquanto as mudanças institucionais são interpretadas como se fossem pequenas 

mudanças não decisivas. É de se dizer que a globalização está atrelada à própria 

história do capitalismo, sendo um fenômeno já anunciado, e em razão disto, segundo 

Maria Rosaria Ferrarese672, definir globalização como a crescente interação social a 

nível mundial, entre locais diversos, não é suficiente. A história demonstra que os 

efeitos globalizantes precedem a modernidade e não dizem respeito a uma evolução 

autônoma e espontânea.  A partir disto elenca dois principais argumentos para 

insuficiência deste conceito:  

In primo uogo, perché descrive come nucleo típico dela 
globalizzazione un aspetto che, pur essendo oggi sempre più 
evidente e sempre più avvertibile da tutti, è tutt’ altro che nuovo 
e non riflette um cambiamento qualitativamente caratterizzantte, 
ma semmai solo quantitativamente più presente. In secondo 
luogo, perché, concentrandosi su questo effetto di maggiore 

                                                
670 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 

Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 17. 
671 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.11. Tradução 

livre: “o que perturba os aspectos fundadores da estrutura anterior” 
672 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.11/20 
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evidenza ala superfície, si perdono di vista altri aspetti che, a 
bem vedere, sono invece assai piú caratterizzanti e tipici dela 
globalizzazione, a partire da um importante cambiamento nella 
sfera dei rapporti tra politica ed economia o, se si vuole, tra stati 
e mercati673.  

Não se trata, ademais, do desaparecimento dos Estados, mas sim de uma 

nova realidade na relação mantida entre estes mesmos Estados e o mercado como 

um todo, vez que os Estados tendem a se tornar cada vez mais funcionais frente aos 

mercados. É nesta relação entre política e economia que se veem os efeitos 

disruptivos da globalização que, nesse meio, assumem significado revolucionário. Do 

exposto, então, depreende-se a capacidade do capitalismo de impulsionar mudanças 

institucionais, sendo que, em um contexto de globalização, se intensificam as formas 

e caminhos que conflitam com o modelo tradicional de Estado e, consequentemente, 

com o modelo legal que dele advém674. 

Isso porque a globalização, advinda do próprio capitalismo, modifica as 

relações sociais, econômicas, políticas e até mesmo institucionais, razão pela qual 

tem-se que seu conceito tradicional, que não inclui todas essas repercussões, não é 

suficiente. Percebe-se, pois, uma sociedade espacialmente e temporalmente 

horizontal, que se conecta mundialmente a todo tempo, a qual conflita com o modelo 

padrão de Estado e com o consequente modelo jurídico, os quais, portanto, devem 

ser reconstruídos levando em conta tais primas da atual realidade. 

Como se verá adiante, “países cujo poder político permanecia centralizado 

no Estado-Nação, que detinha total controle sobre as esferas política, econômica e 

social, cederam à nova ordem mundial”675. Com isso, se enfraquece o Estado e 

modifica-se a dinâmica social. Isso porque os atores da política internacional 

                                                
673 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.13/14. 

Tradução livre: “Em primeiro lugar, porque descreve como o núcleo típico da globalização um 
aspecto que, embora hoje cada vez mais evidente e cada vez mais perceptível por todos, é tudo 
menos novo e não reflete uma mudança qualitativamente caracterizante, mas, no mínimo, 
quantitativamente. mais presente. Em segundo lugar, porque, ao concentrarmo-nos neste efeito tão 
evidente na superfície, perdem-se outros aspectos que, de facto, são muito mais característicos e 
típicos da globalização, a começar por uma mudança importante na esfera das relações entre a 
política. E a economia ou, se quiser, entre estados e mercados.” 

674 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.42 
675 FERRER, Walkiria Martinez Heinrich; ROSSIGNOLI, Marisa. Constituição Federal e direitos sociais: 

uma análise econômica e social do atual estado brasileiro. Revista Argumentum – RA. Marília/SP, 
v. 19, n. 1, p. 27-50, Jan.-Abr. 2018, p. 36. 
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tradicionalmente têm concentrado suas atenções nas relações entre Estados, e essas 

interações levam em conta os avanços na ciência e na tecnologia, bem como as 

questões geográficas. Contudo,  

the environment of interstate politics, however, does not include 
only these powerful and well-known forces. A good deal of 
intersocietal intercourse, with significant political importance, 
takes place without governmental control676.   

Percebe-se, com isso, a atuação dos atores internacionais como 

concorrentes do Estado-nação, atuação esta que tem gerado cada vez mais impacto 

nas relações a nível mundial, porém, muitas vezes ignorado, por isso a importância 

da presente análise677. 

Dessa forma, o Estado de Direito não pode assim ser denominado apenas 

por respeitar as leis, é preciso que realize outros princípios, como o da dignidade da 

pessoa humana. Abandona-se o positivismo clássico, sendo necessário na 

contemporaneidade garantir-se direitos fundamentais a fim de resguardar o cidadão 

não apenas do Estado, mas também de terceiros e de empresas.    

Afinal, os direitos fundamentais, em especial os direitos sociais, vêm sendo 

relativizados perante o poderio econômico das empresas, o que provoca uma espécie 

de erosão da soberania do Estado e de suas capacidades regulatórias e se torna um 

obstáculo à efetividade prática de tais direitos.  

Os direitos fundamentais sociais678 neste enredo são os que mais sofrem 

com os efeitos negativos advindos deste processo de globalização, já que são direitos 

                                                
676 NYE JR, Joseph. KEOHANE, Robert O. Transnational relations and world Politics. International 

Organization. Vol. 25. N. 03, 1971. P. 329-349. Consultado em http://www.jstor.org/stable/2706043. 
Acesso em 12/08/2010. p. 330. Tradução livre: “o ambiente da política interestatal, entretanto, não 
inclui apenas essas forças poderosas e bem conhecidas. Grande parte das relações intersocietais, 
com significativa importância política, ocorre sem controle governamental”  

677 NYE JR, Joseph. KEOHANE, Robert O. Transnational relations and world Politics. International 
Organization. Vol. 25. N. 03, 1971. P. 329-349. Consultado em http://www.jstor.org/stable/2706043. 
Acesso em 12/08/2010. p. 331 

678 São direitos consagrados constitucionalmente, o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe: 
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.”  

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20.11.2019. 
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que implementam uma espécie de “justiça compensatória, distributiva e niveladora679” 

e para serem concretizados dependem do Estado. 

Logo, a adoção de políticas distanciadas de tais preceitos fundamentais, 

sob influência da globalização, do capitalismo e do modelo neoliberal são alarmantes. 

A partir do exposto, conclui-se que a democratização do capitalismo é fundamental 

para que os espaços públicos transnacionais se desenvolvam adequadamente rumo 

a um novo ambiente mundial680, ambiente este que prime pelo respeito aos direitos e 

interesses de todos, inclusive das minorias.   

Isso porque, o ideal de modelo do capitalismo é a busca de novos critérios 

de produções sustentáveis distribuídas de forma equitativa em todo o planeta, de 

modo a permitir que todos desfrutem, ao menos parcialmente, de uma vida 

sustentável. Apesar de ser um desafio complexo a ser enfrentado, “é o conjunto 

intersistêmico de relações que o ambiente gera com outros bens e valores, 

principalmente nas perspectivas sociais, econômicas, culturais e tecnológicas”681 que 

deve ser levado em conta.  

Afinal de contas, “sem a democratização do capitalismo, no sentido da 

possibilidade de distribuição de riqueza e inclusão social, as bases para a superação 

democrática do Estado Constitucional Moderno estarão comprometidas”682. É aqui 

que se enquadra a relação contextual com os direitos fundamentais sociais. 

Preocupando-se com a proteção a tais direitos em face dos efeitos 

negativos da globalização e do neoliberalismo, importa destacar que estes fenômenos 

não servem e não podem servir como justificativa para a eliminação ou cerceamento 

de direitos fundamentais, feito este vedado, em especial, pelo princípio da vedação 

ao retrocesso. 

                                                
679 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 273, 

276. 
680 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

Século XXI. 2 ed., Itajaí, Univali, 2014, p. 39. 
681 CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa (necessária) visão 

transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O 
Estado no mundo globalizado: soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto 
Velho: EMERON, 2016, v. 1, p. 213-232. p. 226. 

682 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
Século XXI. 2 ed., Itajaí, Univali, 2014, p. 42. 
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Há nesse meio o rompimento com o Estado de bem-estar social, haja vista 

a transferência do poder de decisão sobre questões sociais e econômicas para 

grandes organizações financeiras683. O neoliberalismo propõe a diminuição do Estado 

e consequente redução dos gastos sociais, o que também colabora com estes 

resultados de proteção insuficiente. Para Daniel Sarmento684: 

Esta busca tem se traduzido em diminuição da oferta de 
trabalho, com a crescente automatização, e em pressões, 
muitas vezes vitoriosas, no sentido da flexibilização e da 
desregulamentação das relações laborais. O quadro se agrava 
diante da constatação de que, em um contexto de amplo 
desemprego, o poder de barganha dos trabalhadores e dos seus 
sindicatos praticamente desaparece, o que torna ainda mais 
desigual a relação entre patrão e empregado.  

Nesta dinâmica, a globalização e o neoliberalismo constituem óbices à 

efetividade dos direitos sociais e encontram-se em crise. Os direitos sociais vêm 

sendo relativizados pelos Estados diante o poderio econômico das empresas685. Nos 

dizeres de José Luis Fiori "é uma realidade política que vai nascendo às costas dos 

produtores e dos governos, mas é também o resultado de decisões políticas e 

econômicas”686. 

Por meio da flexibilização precípua de direitos trabalhistas e sucessivas 

alterações legislativas, é possível identificar uma onda crescente de exclusão social, 

vista por meio da precarização das relações de trabalho, desemprego, salários baixos, 

perda de garantias sociais e um quadro de pobreza estrutural. A fragmentação social 

enseja no esvaziamento do indivíduo que fica à mercê das regras de mercado687. 

                                                
683 SILVEIRA, Edson Damas da. RAMOS JÚNIOR, Dempsey Pereira. Globalização multicultural, 

direitos universais humanos e socioambientais. Revista Direito Econômico e Socioambiental, 
Curitiba, v.2, n.1, p. 11-39, jan/jun. 2011. p. 21. 

684 SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais e Globalização: Limites Ético-Jurídicos ao Realinhamento 
Constitucional. Revista de Dir. Administrativo, Rio de Janeiro, 223: 153-168, jan./mar. 2001, p. 
155. 

685 VILLATORE, Marco Antônio César; PAVANI, Gustavo Barby. Novas formas de trabalho e a reforma 
trabalhista brasileira (Lei 13.467, de 13 de julho de 2017): precarização e desvalorização do 
emprego ligado diretamente à globalização. In: Direito do Trabalho e Meio Ambiente de Trabalho I. 
Anais do CONPEDI. São Luis, 2017, p. 263 

686 FlORI. José Luis. Os moedeiros falsos. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 26. 
687 LIMA, Abil Lázaro Castro de Lima. A globalização econômica e a dissipação dos direitos sociais. 

Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 3, n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: 
Fórum, 2003, p. 47-48. 
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Por isso, o Estado Contemporâneo assume outro papel que não o de 

apenas cumprir as leis positivas, mas também cumprir os princípios constitucionais e 

os direitos humanos constantes em tratados internacionais, dentre eles, o princípio da 

dignidade da pessoa humana688, que garantam um mínimo existencial.  Interessa 

agora resguardar o cidadão além da força do Estado e terceiros, das empresas. 

Dessa maneira, necessária a expansão não apenas dos horizontes da vida 

e experiências como também os meios de controle social, na medida em que 

oportunizam uma “válvula de escape” do sistema normativo, optando por se deixar 

reger por regras diferenciadas, relativizando o sistema jurídico/normativo. Dessa 

forma o Direito tem papel de estabelecer relações distintas com espaços e territórios, 

em observância às atitudes jurídicas dos sujeitos: 

il diritto, instaurando rapporti diversi com gli spazi e i territori, 
cambi in profondità non solo se stesso, ma anche le attitudini 
giuridiche dei soggetti, ocorre osservare una ulteriore importante 
ragione di cambiamento del diritto che attiene alle sue stesse 
fonti689.  

Nessa nova realidade, eis um sistema jurídico descentralizado e 

policêntrico, sobretudo as regras econômicas que tendem cada vez mais a lançar 

efeitos específicos que repercutem inclusive sobre o poder político690. 

Assim sendo, ressalta-se que o trabalho é direito que garante a própria 

liberdade, igualdade, justiça e segurança social, mas que, com essas transformações, 

corre o risco de retomar o viés exploratório do trabalho, retrocedendo em termos de 

direitos sociais. O Estado tem como função realizar a justiça social, dando condições 

aos cidadãos para uma vida digna e de pleno desenvolvimento, é o que se extrai 

inclusive dos artigos 7º e 144, §2º da Constituição Federal de 1988, derivados da 

dignidade da pessoa humana. Os direitos sociais são resultados de uma dura 

                                                
688 PAMPLONA, Danielle Anne. O processo de decisão de questões políticas pelo Supremo 

Tribunal Federal – a postura do juiz. Tese apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito 
da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Doutor em Direito 
em 2006. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp022108.pdf1>. 
Acessada em: 05.11.2017. 

689 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.49. Tradução 
livre: “o direito, estabelecendo relações distintas com espaços e territórios, muda em profundidade 
não só ele, mas também as atitudes jurídicas dos sujeitos, é necessário observar mais um motivo 
importante para a mudança do direito que pertence às suas próprias fontes”. 

690 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi, p.52/53 
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conquista da sociedade, a flexibilização, portanto, representa verdadeiro retrocesso 

social. 

Apesar de a globalização ser de fato irreversível, isso não leva a aceitação 

e todos os seus efeitos negativos sem qualquer questionamento. Desta feita, para que 

este cenário seja corrigido e que direitos fundamentais sejam verdadeiramente 

concretizados. Cabe analisar até onde essas alterações podem ir, portanto “o homem, 

e não o mercado, deve ser o valor maior, neste mundo que caminha a passos largos 

para transformar-se numa verdadeira aldeia global”691. Esse é o ponto de partida. 

5.3 DIREITO SOCIAL DO TRABALHO COMO VETOR DE JUSTIÇA SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO E A CONTENÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
PROVOCADOS PELA LEI 13.467/2017 

O capitalismo aliado à globalização692 encontra raízes no liberalismo 

clássico693 e no ideal de liberalização do mercado e desregulamentação do trabalho e 

do capital, que levam, consequentemente, à flexibilização de direitos sociais, em 

especial os trabalhistas694. Este é o sistema vigente na atualidade. 

O referido modelo insere-se em um esquema de “Estado Neoliberal”, onde 

a mesma ideia de diminuição do Estado acaba por se aplicar às empresas, no sentido 

de “horizontalização” do mercado. Cada empresa passa a disputar pelo monopólio de 

                                                
691 SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais e Globalização: Limites Ético-Jurídicos ao Realinhamento 

Constitucional. Revista de Dir. Administrativo, Rio de Janeiro, 223: 153-168, jan./mar. 2001, p. 
155. 

692 Para Frijot Capra a globalização identificada como um processo econômico-comercial através do 
qual intensifica-se o comércio, a economia e o desenvolvimento tecnológico, impõe a criação de um 
novo mercado influenciado pelo capitalismo e, consequentemente, um modelo de Estado com 
inspirações em novas tecnologias, novas estruturas sociais, nova economia e novas culturas. 
(CAPRA, Fritjof. Conexões Ocultas. Ciência para uma vida sustentável (Trad. Marcelo Brandão 
Cipolla). São Paulo: Editora Cultrix, 2002, p. 141) 

693 Adriana da Costa Ricardo Schier descreve o liberalismo clássico: “Nesse Estado, caracterizado pela 
intervenção mínima do poder público no âmbito socioeconômico, a burguesia interessada em 
consolidar as bases de um capitalismo nascente, deferia uma parca atuação do poder público para 
garantir a liberdade de concorrência e para exercer atividades que, embora necessárias à 
sociedade, não apresentavam viabilidade lucrativa.” (SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Serviço 
público: garantia fundamental e cláusula de proibição de retrocesso social . Curitiba: Íthala, 
2016, p.32) 

694 ASSIS, Vinicius de; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; EFING, Antônio Carlos. Impactos 
socioeconômicos das TIC e da sociedade informacional nas relações de trabalho. Cadernos de 
Dereito Actual, nº 9, 2018, p. 44. 
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um setor, com um número mínimo de empregados voltados à atividade principal695. 

Sobre os impactos da agenda neoliberal no Direito do Trabalho:  

Desde o início dos anos 1990, momento em que o processo de 
flexibilização e desregulamentação da legislação trabalhista 
passou a ser implementado no Brasil, sérios sintomas de 
desequilíbrio econômico, tais como a concentração de renda e o 
desemprego, passaram a agravar-se. A precarização do Direito 
do Trabalho no país comprovou-se pela ineficácia da política 
neoliberal696. 

A horizontalização significa a concentração das empresas em sua 

atividade-fim, tornando sua estrutura mais enxuta, renunciando a serviços não 

essenciais/acessórias, descentralizando atividades meios para empresas 

terceirizadas697. Tais empresas neoliberais podem ser classificadas da seguinte 

forma: 

1. Um núcleo cada vez mais qualificado e reduzido, com bons 
salários, fringe benefits, perspectivas de carreira e certa 
estabilidade. De um trabalhador desse grupo se exige 
mobilidade funcional e geográfica, disposição para horas extras 
e - sobretudo - identificação com a empresa, como se ela fosse 
uma coisa dele. 2. Os exercentes de atividades-meio, como 
secretárias e boys, além de operários menos qualificados, 
trabalhando em tempo integral. A rotatividade é grande, os 
salários são baixos e as perspectivas de carreira quase 
inexistem. É sobretudo o temor do desemprego que os faz 
submeter-se a qualquer condição. 3. Um grupo de trabalhadores 
eventuais, ou a prazo, ou a tempo parcial. Quase sempre 
desqualificados, transitam entre o desemprego e o emprego 
precário, e por isso são os mais explorados pelo sistema. É aqui 
que se encontra o maior contingente de mulheres, jovens e (no 
caso de países avançados) imigrantes. Esse grupo, tal como o 
anterior, tende a ser descartado para as parceiras698. 

                                                
695 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 

dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 153. 

696 FONSECA, Maíra Silva Marques da. Redução da jornada de trabalho a partir da análise do 
sistema capitalista de produção: fundamentos interdisciplinares. 2011, p.112. Dissertação. 
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

697 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: Um diagnóstico 
acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a 
Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 43. 

698 VIANA, Márcio Túlio. A proteção social do trabalhador no mundo globalizado - O direito do trabalho 
no limiar do século XXI. Revista LTr. São Paulo, v. 63, n. 07, jul./1999, p. 886. 
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Este cenário incentiva cada vez mais o desemprego, o aumento das formas 

de exploração e a fragmentação dos sindicatos, já que o Estado e o Direito tornam-se 

cada vez mais distantes. A “ruptura” com os antigos paradigmas atraem a 

flexibilização de direitos699, seja na forma de contratação, dispensa ou tempo de 

serviço, deixando de lado a preocupação com a perspectiva social e ética das relações 

contratuais. Há uma verdadeira desvalorização do trabalho700. 

Cada vez mais o lucro e o valor econômico se sobrepõem ao próprio ser 

humano. “A empresa passa a auferir ganhos através de um trabalho despido de 

encargos trabalhistas, tributários e previdenciários, que acompanham o contrato de 

trabalho clássico”701. Princípios como da justiça social e valorização do trabalho são 

colocados em segundo plano, ignorando anos de lutas e avanço social em ofensa a 

própria base do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana702. 

Estes fatores, segundo Mauricio Godinho Delgado703, são produto das 

alterações advindas da terceira revolução tecnológica do capitalismo, das 

reorganizações na estrutura empresarial e acentuação da concorrência (em seu maior 

grau a nível mundial). Nesse seguimento, o modelo neoliberal tenta justificar tais 

                                                
699 O fenômeno da flexibilização dos direitos trabalhistas seria o primeiro passo para 

desregulamentação do direito do trabalho, que “faz parte do receituário neoliberal que propugna 
pela diminuição dos direitos sociais como forma de combate ao desemprego”. (DALLEGRAVE 
NETO, José Afonso. (Coord.) Direito do Trabalho contemporâneo: flexibilização e efetividade. 
São Paulo: LTr, 2003, p. 21) 

700 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 
dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 154. 

701 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: Um diagnóstico 
acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a 
Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p.44. 

702 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. O direito do trabalho como instrumento de efetivação da 
dignidade social da pessoa humana no capitalismo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho – 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, nº 79, jan./jun. 2009, p. 154-155. 

703 DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego - entre o paradigma da 
destruição e os caminhos da reconstrução, São Paulo: LTr, 2006, p. 118-119. 
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pontos704, mas a verdade é que mascara a crise da gestão pública da sociedade e 

sistema econômico705. 

Maurício Godinho Delgado706 ainda complementa: 

Houve, sem dúvida, uma acentuada desregulação, 
informalização e desorganização do mercado de trabalho, [...], 
porém sem que se criassem alternativas minimamente 
civilizadas de gestão trabalhista, em contraponto com o padrão 
juslaborativo clássico. Na verdade, parece clara ainda a 
necessidade histórica de um segmento jurídico com as 
características essenciais do Direito do Trabalho. Parece 
inquestionável, em suma, que a existência de um sistema 
desigual de criação, circulação e apropriação de bens e 
riquezas, com um meio social fundado na diferenciação 
econômica entre seus componentes (como o capitalismo), mas 
que convive com a liberdade formal dos indivíduos e com o 
reconhecimento jurídico-cultural de um patamar mínimo para a 
convivência na realidade social (aspectos acentuados com a 
democracia), não pode desprezar ramo jurídico tão incrustado 
no âmago das relações sociais, como o justrabalhista.  

O trabalhador é relegado a noção de provedor e de subsistência em um 

contexto em que lhe retiram a grande maioria de seus direitos, atribuindo 

denominações que não se enquadram no conceito de empregado, o que impede que 

usufruam da proteção conferida pelo Direito do Trabalho707. 

Sob essa perspectiva, é papel do Direito do Trabalho identificar a nova 

realidade contemporânea, sem ignorar os aspectos filosóficos e sociológicos, para a 

partir disto “buscar soluções efetivas que se coadunem com os fundamentos do 

                                                
704 Maíra Silva Marques da Fonseca ressalta que  a ofensiva neoliberal “é sintetizada na ideia de que 

os custos sociais seriam tão elevados que inviabilizariam as contratações, de modo que a 
flexibilização e desregulamentação dos direitos trabalhistas seria a única solução em prol da 
empregabilidade”. FONSECA, Maíra Silva Marques da. Redução da jornada de trabalho a partir 
da análise do sistema capitalista de produção: fundamentos interdisciplinares. 2011, p.109. 
Dissertação. (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

705 705 DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego - entre o paradigma da 
destruição e os caminhos da reconstrução, São Paulo: LTr, 2006, p. 118-119. 

706 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 6. ed., São Paulo: LTr, 2007, p. 98-
99. 

707 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: Um diagnóstico 
acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a 
Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 40. 
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Estado Democrático de Direito, de valorização do trabalho e de consolidação da 

dignidade da pessoa humana”708. 

É então nesse meio tempo de crise política, econômica e social que o 

Direito do Trabalho deve resgatar a ética do trabalho como meio de dignificação do 

homem, sendo tomado como ferramenta essencial a consolidação da justiça social e 

do pleno Estado Democrático de Direito. Afinal, o desenvolvimento da sociedade deve 

caminhar lado a lado com o Direito. 

Necessária a compreensão da definição contemporânea de 

desenvolvimento. Deve considerar suas diversas dimensões, não se restringindo a 

economicidade, vez que um dos pontos cruciais é a interdependência da esfera 

econômica, humana e social, portanto, diferente da noção de crescimento. A 

promoção de desenvolvimento econômico e social não perpassa somente pelo 

crescimento econômico de uma nação, concebido como mero “aumento do produto 

nacional em termos globais ou per capita num período determinado”709.  

O conceito de desenvolvimento710 passa por uma transformação 

econômica, política e social, em que o crescimento da qualidade de vida da população 

tende a tornar-se automático e autônomo, como ensina Luiz Carlos Bresser Pereira711. 

A perspectiva de desenvolvimento econômico e social passa por políticas econômicas 

voltadas a elevar as garantias aos direitos sociais, dentre eles, ao trabalho, seja pelo 

aumento de número de empregos formais, uma melhor distribuição de renda, 

                                                
708 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: Um diagnóstico 

acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a 
Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 43. 

709 GABARDO. Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para 
além do bem e do mal, Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 243.  

710 Sobre desenvolvimento, Celso Furtado discorre: “O desenvolvimento não é apenas um processo de 
acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas, principalmente, o caminho de 
acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações 
da coletividade.” (FURTADO, Celso. Os desafios da nova geração. Revista de Economia Política. 
São Paulo, vol. 24 n.4, p. 483-486, out./dez.2014, p. 485) 

Para Carla Abrantkoski Rister: “O processo de desenvolvimento poderia levar a um salto, de uma 
estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-
intelectual comunitário. Daí por que, importando a consumação de mudanças de ordem não apenas 
quantitativa, mas também qualitativa, não poderia o desenvolvimento ser confundido com a ideia de 
crescimento. Este último, meramente quantitativo, compreenderia uma parcela da noção de 
desenvolvimento.” (RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento: Antecedentes, 
Significados e Consequências. Renovar: Rio de Janeiro, 2007. p. 02-03.) 

711 PEREIRA. Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil, 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1977, p. 21. 
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aprimoramento da estruturação do mercado de trabalho e consequente diminuição da 

extrema pobreza712. 

Com as desigualdades sociais, políticas e econômicas e as relações cada 

vez mais complexas, é perceptível diversas injustiças, sendo aqui objeto de estudo 

aquelas referentes ao meio laboral. E para afastar tais injustiças, passa-se a discutir 

sobre a temática da justiça social713. 

Antes de tudo, a justiça social pode ser definida como “a virtude de dar a 

cada um aquilo que é seu”714, empenhando-se na busca pelo bem comum. É nisso 

que deve se pautar o direito, estabelecendo regras de conduta social para tanto. Afinal 

de contas, 

[...] assim como no organismo vivo não se provê ao todo, se não 
se dá a cada parte e a cada membro tudo quanto necessitam 
para exercerem as suas funções; assim também se não pode 
prover ao organismo social e ao bem de toda a sociedade, se 
não se dá a cada parte e a cada membro, isto é, aos homens 
dotados da dignidade de pessoa, tudo quanto necessitam para 
desempenharem as suas funções sociais. O cumprimento dos 
deveres da justiça social terá como fruto uma intensa atividade 
de toda a vida econômica, desenvolvida na tranqüilidade e na 
ordem, e se mostrará assim a saúde do corpo social, do mesmo 
modo que a saúde do corpo humano se reconhece pela 
atividade inalterada, e ao mesmo tempo plena e frutuosa, de 
todo o organismo715. 

O Direito do Trabalho por este ângulo está diretamente ligado à questão 

social e ao desenvolvimento, tendo em vista assegurar a existência digna, conforme 

prega a justiça social. Tem por fim aprimorar as condições de trabalho, dando nova 

roupagem à relação de trabalho, a qual desenvolva atividade econômica, mas ao 

mesmo tempo trata-se de uma relação humanizada, com condições dignas, jornada 

                                                
712 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 

trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 51. 

713 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 136. 

714 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 136. 

715 Encíclica Divini Redemptoris, 1937. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-
redemptoris_po.html>. Acesso em: 01.02.2020. 
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de trabalho razoável, intervalo, contraprestação que valorizem os serviços 

prestados716. 

A presença deste ramo do direito tem caráter civilizatório e democrático, 

crucial a realização da cidadania e bem-estar da sociedade. É um dos instrumentos 

mais relevantes na inserção dos mais pobres na sociedade econômica, razão pela 

qual assume importância elementar na atenuação e controle das distorções 

socioeconômicas717. 

Dessa maneira, ao contemplar proteção ao trabalhador economicamente 

mais frágil na relação empregado/empregador, infiltrou no direito um argumento de 

justiça, revelando um novo compromisso com a promoção da justiça social718. 

Este empenho por justiça social, contudo, não cabe somente às partes e à 

sociedade. A realização da justiça social depende de reciprocidade entre todos, mas 

principalmente ao Estado, porquanto seu dever de estabelecer normas para assegurar 

estes direitos, bem como desenvolver políticas que garantam a aplicabilidade das 

mesmas719.  

Na ordem constitucional abandona-se o reducionismo do positivismo 

clássico, reconhecendo-se não só a lei formal como parte integrante do ordenamento 

jurídico, mas também os princípios constitucionais explícitos e implícitos e os direitos 

humanos dos tratados internacionais720. Portanto, no modelo de Estado de Direito 

                                                
716 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 

de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 137. 
717 LOBO, Valéria Marques. A Justiça do Trabalho como vetor da Justiça Social. XXVII Simpósio 

Nacional de História: Conhecimento e diálogo social. Natal/RN, 2013, p. 1/PDF. Disponível em: 
<https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019 
01/1548875182_9a267a1789362640f9ab915a3dd91979.pdf>. Acesso em: 01.02.2020. 

718 MOURA, Marcelo de Souza. Judicialização das relações sociais no Brasil do século XXI: 
aspectos práticos da democratização do acesso à Justiça e ao Direito. Disponível em: 
<https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/41/114>. Acesso em: 
01.02.2020 

719 STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de realização do ideal 
de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 1º Semestre, 2010, p. 137. 

720 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via 
administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista Direitos Fundamentais e Democracia, 
Curitiba, v.13, n.13, p.340-399, jan/jun.2013. p.348 
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contemporâneo, faz-se necessária a garantia de direitos individuais, resguardando o 

cidadão da força de terceiros, do próprio Estado e também de empresas721. 

O não cumprimento do princípio da Justiça Social insinua afronta grave às 

normas constitucionais e aos valores fundamentais. Além de tudo, por ser também 

dever do Estado garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem 

comum.  

Para isso, a manutenção dos direitos sociais dos trabalhadores, promove o 

desenvolvimento, que é um dos objetivos fundamentais da República, por meio da 

postura interventiva da Administração Pública. Para Gilberto Bercovici722 é necessário 

uma postura ativa e coordenadora do Estado na formulação de uma política nacional 

de desenvolvimento que desapareceu das iniciativas governamentais com o 

neoliberalismo. Sobre o avanço do neoliberalismo no Brasil e seus efeitos: 

El avance del neoliberalismo en Brasil no representa sólo un 
retroceso acerca de los derechos sociales y económicos que no 
operarían en la lógica y expectativa del mercado, constituyendo 
un verdadero entrabe a sus pretensiones, va muy allá, pone en 
riesgo la democracia y sus formas de garantía, tales como el 
control, sea institucional o popular723. 

Tão somente por via do trabalho o homem alcança participação social no 

espaço público, emancipando-se da condição de mero provedor para efetivo 

participante da sociedade, pois através dele o homem se conecta ao mundo 

verdadeiramente724. E ao mesmo tempo que é instrumento concretizador da justiça, é 

instrumento de desenvolvimento. 

                                                
721 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 

trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019. p. 37. 

722 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 66. 

723 BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del neoliberalismo 
y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y derechos fundamentales en 
tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson 
(Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 30-31. 

724 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: Um diagnóstico 
acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a 
Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013, p. 39. 
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Digno de registro, no Brasil, como já dito, temos exemplos de 

implementação de reforma dos direitos sociais trabalhistas, a exemplo da chamada 

reforma trabalhista725, Lei 13.467/2017, bem como da edição da Medida Provisória n. 

905/2019726. Diversos temas foram afetados em todo o Direito do Trabalho, seja 

modificando os contratos de trabalhos típicos, enfraquecimento das entidades 

sindicais e, por consequência, da negociação coletiva, e, por fim, criação de 

instrumentos que afetam o acesso à justiça. 

Ao contrário das premissas de promoção de justiça e equidade social, as 

citadas alterações legislativas são “profundamente dissociadas das ideias matrizes da 

Constituição de 1988, como a concepção de Estado Democrático de Direito, a 

principiologia humanística e social constitucional” 727.  

Logo, produz graves mecanismos em direção contrária e regressiva ao 

conceito constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana no campo 

justrabalhista728. As consequências possíveis levam a “redundar na descaracterização 

do próprio Direito do Trabalho, a partir do momento que o mesmo é abrangido como 

instrumental imprescindível à proteção do trabalho humano”729.  

Nessa perspectiva, alguns defensores das teorias neoliberais 
pretendem afastar o “mito” da debilidade contratual do 

                                                
725 A Reforma Trabalhista é uma alteração legislativa, Lei n. 13.467/17, que desconstrói o Direito do 

Trabalho, viola princípios básicos, suprime direitos e prioriza normas menos favoráveis aos 
trabalhadores (CASSAR, Vólia Bomfim. Uma das novidades da reforma trabalhista: o contrato 
intermitente. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, vol. 25, nº 18, 2018. 
Escola Judicial do TRT da 21ª Região, Natal/RN, p. 251-252) 

726 “A MP, sob o pretexto de estimular o primeiro emprego de jovens, decreta mais uma reforma 
trabalhista: cria a modalidade de contrato de trabalho precário; intensifica  a jornada de trabalho, que 
pode resultar em aumento do desemprego; enfraquece os mecanismos de registro, fiscalização e 
punição às infrações; fragiliza as ações de saúde  e segurança no trabalho; reduz o papel da negociação 
coletiva e da ação sindical; ignora o diálogo tripartite como espaço para mudanças na regulação do 
trabalho; e, por fim,  beneficia os empresários com uma grande desoneração em um cenário de crise 
fiscal,  impondo aos trabalhadores desempregados o custo dessa  “bolsa - patrão”.” 
(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – 
DIEESE. Nota Técnica – O novo desmonte dos direitos trabalhistas: a MP 905/2019. Disponível 
em: < https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec215MP905.html> . Acesso em 
26.11.2019.  

727 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p.40. 

728 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p.40. 

729 ANDRADE, Roberta Laís Machado Martins; MORAIS, Fernando Franco. A reforma das normas 
trabalhistas em meio à crise econômica no Brasil. Revista Constituição e Garantia de Direitos, v. 
10, n. 1 (2017), p. 185-201, p. 192 
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empregado e até mesmo pugnam pelo retorno à autonomia da 
vontade das partes, pois entendem que a evolução protetiva do 
ramo juslaboral decorrente desse “mito da incapacidade 
genética permanente do trabalhador” sucede “o reconhecimento 
dos excessos e dos defeitos perversos do objetivo protecionista, 
bem como a incerteza sobre a viabilidade econômica do 
sistema”, o que torna — para essa corrente de pensamento — 
clara a importância da ponderação dos custos trazidos pela 
proteção laboral exagerada.  

[...]  

[o] que se tem presenciado na situação econômica atual é que, 
cada vez mais, a força de pactuação das condições de trabalho 
está retornando para o lado do empregador. E parece que é 
precisamente o que desejam defensores dessas correntes de 
pensamento: o retorno à liberdade negocial das partes para 
assim possibilitar que o empregador opere em benefício de seu 
único e exclusivo interesse730. 

Portanto, na égide da sociedade capitalista neoliberal orientada pelo 

mercado, a atividade legiferante do Estado que trata sobre direitos fundamentais 

sociais trabalhistas compromete o desenvolvimento humano e social, na medida em 

que inobserva a principiologia humanística constitucional do Direito do Trabalho, em 

razão do afastamento do caráter protetivo imprescindível para promoção de 

desenvolvimento econômico, humano e social da sociedade. 

5.4 PREJUÍZOS À SUSTENTABILIDADE SOCIAL PROVOCADOS PELA 
REFORMA TRABALHISTA E SEUS EFEITOS NO TECIDO SOCIAL BRASILEIRO 

Esse subcapítulo é destinado à demonstração de como a alteração da 

legislação justrabalhista brasileira, Lei n. 13.467/2017, provocou prejuízos à 

sustentabilidade em sua dimensão social, subsidiado no fundamento de necessidade 

de manutenção de direitos fundamentais mínimos, com vistas a um desenvolvimento 

sustentável731.  

                                                
730 PADILHA, Viviane Herbst. Direito do Trabalho na crise ou a crise do Direito do Trabalho? In: 

TEODORO, Maria Cecília Máximo et al (coord). Direito material e processual do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2017. p. 126-127. 

731 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 143. 
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A presente pesquisa nos leva ao caminho de categorias como a 

globalização, transnacionalidade e o neoliberalismo e como contribuíram para sua 

formação do Estado e novas espécies de relações e modos de vida impulsionados 

por estes fenômenos multifacetados encorpados com razões econômicas (com 

economia internacional e nacionais integradas em campo hostil e invasivo do mercado 

global).  

A transnacionalidade, embora ligada diretamente com a globalização, tem 

suas próprias características, no sentido de promover diferentes arranjos 

socioculturais e políticos e seus territórios, de modo que a orientação das pessoas 

observa o pertencimento a unidades socioculturais, políticas e econômicas. No 

cenário globalizado e transnacional, o Estado visto enquanto fenômeno social suscita 

novos questionamentos e reflexões, especialmente quando analisado frente a direitos 

humanos e direitos sociais que desencadeiam um novo estágio da modernidade. Tudo 

isso, por óbvio, implica numa outra visão de comunidade internacional.  

Nessa perspectiva de um modelo estatal permeável, não se pode olvidar 

os efeitos do neoliberalismo, como nova linha teórica que defende o afastamento da 

influência estatal na autonomia privada, e a consequente diminuição do Estado, cujo 

um dos resultados é a flexibilização dos direitos sociais e do trabalho como forma de 

atração de investimentos estrangeiros, ações denominadas como “ajustes”.  

Seu fundamento é a manutenção de um Estado mínimo e liberação 

progressiva e generalizada das atividades econômicas, e também reconhecimento da 

primazia das liberdades relativas. O neoliberalismo provoca o surgimento de uma 

nova roupagem do capitalismo internacional, fundado na lógica da competição 

globalizante transnacional inequivocamente concentradora. Alguns dos seus efeitos 

são: a exclusão das massas de trabalhadores, desemprego e a precarização do 

trabalho. No Brasil destaca-se a herança escravista e o fosso social como nossas 

fragilidades para conter esse jogo das perversidades da dinâmica transnacional. 

Todos esses movimentos políticos e econômicos comprometem a 

sustentabilidade, na sua dimensão social, posto que viola a equidade e justiça social, 

dentro da perspectiva de construção de uma sociedade harmoniosa e integrada, na 

medida em que impacta a qualidade de vida e o capital humano. 
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Importante, pois, dentro da presente pesquisa, analisar a reforma 

trabalhista brasileira aqui estudada, sob o viés da sustentabilidade social. Inicialmente, 

é bom registrar novamente em qual cenário esse paradigma axiológico que é a 

sustentabilidade, em sua dimensão social, deve ser implementada no tecido social 

brasileiro. Esse é o escólio de Heloise Siqueira Garcia732: 

A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às 
qualidades dos seres humanos, sendo também conhecida como 
capital humano. Ela está baseada num processo de melhoria na 
qualidade de vida da sociedade através da redução das 
discrepâncias entre a opulência e a miséria com o nivelamento 
do padrão de renda, o acesso à educação, à moradia, à 
alimentação. Estando, então, intimamente ligada, no que 
concerne ao Direito brasileiro, à garantia dos Direitos Sociais, 
previstos no artigo 6º da Carta Política Nacional, e da Dignidade 
da Pessoa Humana, princípio basilar da República Federativa do 
Brasil.  

Nesse sentido, a observância da sustentabilidade social se destina a dar 

concretude ao texto constitucional brasileiro, em especial aos direitos fundamentais 

sociais, bem como a tutela da dignidade da pessoa humana, ou seja, ao capital 

humano. Para isso, necessário o destaque à figura do trabalho e sua ligação com 

justiça social e ao valor social do trabalho.  

A Constituição Federal de 1988 insere o ser humano no centro dos direitos 

fundamentais e a dignidade humana como princípio fundamental norteador de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro733, o que no presente estudo leva a “nortear a 

interpretação e aplicação das normas, em especial no âmbito do Direito do 

Trabalho”734. Logo, os direitos fundamentais ora protegidos, bem como promotor de 

sustentabilidade social, devem ser entendidos como “indivisíveis e interdependentes, 

                                                
732 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 

possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 190. 

733 DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: LTr, 2006. p. 
79-81. p. 71. 

734 ANDRADE, Roberta Laís Machado Martins; MORAIS, Fernando Franco. A reforma das normas 
trabalhistas em meio à crise econômica no Brasil. Revista Constituição e Garantia de Direitos, v. 
10, n. 1 (2017), p. 185-201, p. 189 
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sendo que tais direitos, considerados em suas várias dimensões, complementam-se 

na tutela da dignidade humana”735.  

Não há como, no plano do Direito do Trabalho, desconsiderar o princípio 

da dignidade da pessoa humana, aliado ao progresso e não retrocesso das condições 

sociais, dentro de um imperativo ético-jurídico736. Marco Antônio César Villatore e 

Natália Munhoz Machado Prigol737 discorre sobre a observância do princípio da 

dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho:  

Apesar da lógica capitalista – oriunda de uma exigência da 
economia globalizada – impor às empresas a necessidade de 
redução de custos e aumento da produtividade, o que muitas das 
vezes leva à precarização do ambiente de trabalho, faz-se 
indispensável para não se perder de vista que a dignidade da 
pessoa humana exige a oferta de condições minimamente 
dignas a todos, de acordo com os parâmetros da justiça social 
como próprio fim da ordem econômica brasileira. 

Essa matriz de concretização da dignidade da pessoa humana pelo 

respeito e compromisso leva a imposição ao ordenamento jurídico brasileiro à 

implementação dos direitos fundamentais. A garantia da dignidade dos trabalhadores 

esculpidas na Constituição Federal de 1988, com previsão de um mínimo de 

dignidade, é forma de impelir a todos os setores nacionais o desafio de afirmar 

dignidade da pessoa humana também na pessoa do trabalhador, principalmente em 

situações de crises econômicas que resultam em propostas tendentes ou a favorecer 

os direitos patrimoniais em detrimento dos direitos sociais738. 

Contudo, não foi essa a perspectiva, de observância constitucional e na 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, promoção de justiça social, tudo em 

conformidade com o conceito de sustentabilidade social, da Lei n. 13.467/2017, pois 

                                                
735 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: uma 

possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da economia e da governança 
ambiental. 2019. 420 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência Jurídica, Itajaí, 2019. p. 144. 

736 REIS, Daniela Muradas. O Princípio da Vedação do Retrocesso Jurídico e Social no Direito Coletivo 
do Trabalho. Revista LTr, vol. 75, nº 05, maio de 2011. p. 598. 

737 VILLATORE, Marco Antônio César. PRIGOL, Natália Munhoz Machado. Direito individual do 
trabalho e a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) à luz da Constituição de 1988, p.154. In: STÜMER, 
Gilberto. DORNELES, Leandro do Amaral D. (Org.). A reforma trabalhista na visão acadêmica. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2018. 

738 BRANCO, Ana Paula Tauceda. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 22. 
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fundado no discurso neoliberal, na medida em que reduziu direitos justrabalhistas, 

como alternativa de solução da crise perene socioeconômica brasileira. Crise essa 

entendida da seguinte forma: “En el actual modelo de Estado brasileño, la crisis es 

una constancia, un estado permanente de cosas, una crisis que es útil a un 

determinado status quo de la sociedad y que reproduce un sistema que “sirve a 

muchos señores”739. 

Outro ponto digno de nota, capaz de levar sustentabilidade social aos 

trabalhadores, é a inobservância, pelos resultados da reforma trabalhista, dos 

indicativos de cumprimento do Objetivo 8 da Agenda 2030 da ONU, promoção de 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos.  

Seus fundamentos e estratégias levam à expansão de oportunidades de 

trabalho produtivo e decente, com o devido respeito aos indivíduos. Ainda, o aumento 

da empregabilidade, da formação profissional, capacitação, com a superação das 

desigualdades sociais, ao crescimento e desenvolvimento econômico, dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável.  

Passados poucos anos da entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, o que 

se verifica é um total descompasso com a narrativa argumentativa dos reformistas. 

Um primeiro e forte argumento foi a necessidade de atualização740 e 

“desburocratização” das normas trabalhistas brasileiras e o consequente aumento de 

capacidade de geração de empregos. O Parecer do Deputado Federal Rogério 

                                                
739 BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del neoliberalismo 

y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y derechos fundamentales en 
tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson 
(Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. p. 19. 

740 Para o então Deputado Federal Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista no Congresso 
Nacional “O Brasil de 1943 não é o Brasil de 2017. Há 74 anos éramos um país rural, com mais de 
60% da população no campo. Iniciando um processo de industrialização, vivíamos na ditadura do 
Estado Novo, apesar disso, o governo outorgou uma legislação trabalhista que preparava o país 
para o futuro. Uma legislação que regulamentava as necessidades do seu tempo, de forma a garantir 
os patamares mínimos de dignidade e respeito ao trabalhador.” [...]“Novas profissões surgiram e 
outras desapareceram, e as leis trabalhistas permanecem as mesmas. Inspiradas no fascismo de 
Mussolini, as regras da CLT foram pensadas para um Estado hipertrofiado, intromissivo, que tinha 
como diretriz a tutela exacerbada das pessoas e a invasão dos seus íntimos.”  Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3D5000DA2C7A324C4
58D277A55576EB3.proposicoesWebExterno2?codteor=1544961&filename=Tramitacao-
PL+6787/2016  Acesso em 24 de março de 2021. 
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Marinho, então relator da reforma trabalhista no Câmara dos Deputados741, no que se 

refere à criação de empregos: 

Essa modernização trabalhista deve então assumir o 
compromisso não apenas de manter os direitos dos 
trabalhadores que possuam um emprego formal, mas também 
de proporcionar o ingresso daqueles que hoje não possuem 
direito algum. Esse desequilíbrio deve ser combatido, pois, 
escudada no mantra da proteção do emprego, o que vemos, na 
maioria das vezes, é a legislação trabalhista como geradora de 
injustiças, estimulando o desemprego e a informalidade. Temos, 
assim, plena convicção de que essa reforma contribuirá para 
gerar mais empregos formais e para movimentar a economia, 
sem comprometer os direitos tão duramente alcançados pela 
classe trabalhadora.  

A projeção de criação de novos postos de trabalho pelo Governo Federal, 

após a aprovação da reforma trabalhista, era de 6 (seis) milhões de novos empregos, 

fundado na ideia de liberalização do mercado de trabalho e possibilidade de 

negociação direta entre empregado e empregador742. 

Contudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE743, com fundamento na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

– PNAD, a taxa de desemprego sofreu pequena variação, desde a entrada em vigor 

da reforma trabalhista em novembro de 2017 (11,8 milhões de pessoas em 

desocupação), até o final de 2019 (11,0 milhões de pessoas em desocupação) e em 

2020744 com 14,0 milhões de desempregados, ou seja, níveis de desemprego 

persistentes e em taxas recordes.  

 

                                                
741 Câmara dos Deputados. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3D5000DA2C7A324C4
58D277A55576EB3.proposicoesWebExterno2?codteor=1544961&filename=Tramitacao-
PL+6787/2016  Acesso em 24 de março de 2021. 

742 Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2017/10/30/reforma-
trabalhista-vai-gerar-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml Acesso em 24 de março de 2021. 

743 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-
historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego> Acesso em 
23 de março de 2021. 

744 Esse dado extraído da pesquisa em 2020 deve levar em consideração a pandemia da Covid-19, que 
impactou diretamente o número de desempregados. 
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Gráfico 01 – Taxa de desemprego 2012-2020 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística745 

Ainda, ao analisarmos o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego 

(CAGED)746, que tem por objetivo acompanhar a evolução do emprego formal no 

Brasil, entre novembro de 2017 e setembro de 2020, foram gerados em torno de 286,5 

mil postos de trabalho, e em sua grande maioria, em forma de contratação temporária 

e intermitente. Portando, a previsão do Governo Federal de criação de empregos em 

função da reforma trabalhista não se concretizou747. 

Outrossim, como já abordado, o controvertido e célere processo legislativo 

da reforma trabalhista brasileira se deu sem o devido cumprimento de preceitos 

normativos internacionais, que indicam a necessidade de diálogo tripartite anterior 

para promoção de alterações legislativa justrabalhista, na oitiva das partes 

interessadas, para o melhor aperfeiçoamento da atividade legiferante do Estado.  

Se deu também, com o acolhimento, somente, de proposições lançadas 

pela classe patronal, em claro objetivo de flexibilização e desregulamentação de 

                                                
745 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-
historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego> Acesso em 
23 de março de 2021. 

746 Ministério da Economia. Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/ 
Acesso em 24 de março de 2021. 

747 Terra. Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/entenda-por-que-a-reforma-trabalhista-
nao-reduziu-o-desemprego,ff2cb08148d5d29c20dbc24fabe3c37drfxje8i7.html Acesso em 24 de 
março de 2021. 
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preceitos legais protetivos conquistados pelos trabalhadores. Exemplo disso, são 

algumas das alterações/inovações do direito individual do trabalho, isso porque 

cuidou, a pretexto de preencher lacunas normativas e regulamentar algumas 

especificidades do contrato de trabalho, pendentes de previsões explícitas na 

legislação federal.  

São exemplos delas: previsão mais detalhada da figura do teletrabalho; 

regulação do dano extrapatrimonial; criação da figura do autônomo permanente dentro 

da empresa tomadora; prestação de trabalho intermitente; livre negociação entre 

empregador e empregado considerado “hipersuficiente” (portador de diploma de nível 

superior e salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS); equalização jurídica entre 

dispensas coletivas e individuais; regulação expressa dos planos de demissão 

voluntária ou incentivada; pactuação de cláusula compromissória expressa de 

arbitragem; possibilidade de subscrição de termo de quitação anual de obrigações 

trabalhistas; e terceirização ampla de serviços748. 

Dentre esse cenário de “preenchimento” e inovação legislativa trabalhista, 

destaca-se a criação do contrato de trabalho intermitente749. Esse destaque é 

relevante, visto que foi a criação que mais gerou efeito dentro do Direito Individual do 

Trabalho, em razão da intensa criação de postos de trabalho nessa modalidade. 

Em apertada síntese, o referido novo modelo contratual restou definido no 

art. 443, § 3º CLT e estabelece uma prestação de serviços, com subordinação, não 

                                                
748 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 

os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 52-57. 
749 Vólia Bonfim Cassar conceitua e caracteriza o contrato intermitente: “Considera-se como 

intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é 
contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e 
do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. O contrato de trabalho 
pode ser ajustado para trabalho intermitente, isto é, para serviços descontínuos, imprevisíveis e 
transitórios, com alternância de períodos de trabalho e de inatividade. Algumas vezes a necessidade 
do serviço é imprevisível e pode variar de tempos em tempos. Essa espécie de contrato não se 
aplica aos aeronautas. O período de inatividade será considerado como suspensão do contrato de 
trabalho e, na forma § 5º do artigo 452-A da CLT, não será computado como tempo à disposição, 
podendo o trabalhador prestar serviços a outros tomadores. Aliás, poderá o prestador de serviços 
recusar as convocações ao trabalho, pois não será considerado como ato de insubordinação” 
(CASSAR, Vólia Bomfim. Uma das novidades da reforma trabalhista: o contrato intermitente. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, vol. 25, nº 18, 2018. Escola Judicial do 
TRT da 21ª Região, Natal/RN. p. 252) 
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contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independendo da atividade do empregado e 

empregador, salvo aeronautas.  

Sua inspiração remonta aos modelos inglês “zero-hour contract” e 

estadunidense “just in time”, embora exista na “Alemanha, com o seu arbeit auf abruf, 

a Itália, com o lavoro a chiamata, e Portugal, com o seu contrato intermitente”750. A 

semelhança com os modelos inglês e estadunidense se deu pela inexistência de 

garantias de horas trabalhadas e remuneração mínima, bem como pela ausência de 

participação de entidade sindical na contratação e pagamento pelo período de 

inatividade751, ou seja, inexiste “uma obrigação de utilização e pagamento mensal de 

uma carga horária mínima ao trabalhador, o que obriga o trabalhador a deter inúmeros 

vínculos intermitentes como forma de auferir um mínimo de renda”752. 

O que se depreende do novo modelo contratual de trabalho são seus 

efeitos no tecido social brasileiro pela flexibilização e desregulamentação e 

consequente precarização das formas de contrato de trabalho. Há uma clara solução 

de contorno promovida pelo legislador para fugir dos ditames estabelecidos aos 

contratos de trabalho, a não observar suas características legais básicas, da seguinte 

maneira: a não eventualidade ou habitualidade na relação de emprego, um dos 

elementos caracterizadores de seu vínculo (art. 3º da CLT)753; os riscos do 

                                                
750 SALES, Cleber Martins; BRITO, Marcela Palma de; AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de; 

FONSECA, Rodrigo Dias da. Reforma trabalhista comentada MP 808/2017: análise de todos os 
artigos. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2018, p. 49. 

751 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 
trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 122. 

752 VILLATORE, Marco Antônio César. CHARÃO, Anderson Pereira. O contrato de trabalho intermitente 
na reforma laboral e os danos ao trabalhador, p.121. In: STÜMER, Gilberto. DORNELES, Leandro 
do Amaral D. (Org.). A reforma trabalhista na visão acadêmica. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 
2018 

753 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. [...] 
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empreendimento serem do empregador (art. 2º da CLT)754; e a remuneração pelo 

tempo à disposição do empregado (art. 4º da CLT)755.  

O contrato de trabalho intermitente relativiza a continuidade da prestação 

de serviço do empregado ao empregador, atribui também ao empregado os riscos do 

empreendimento empresarial, bem como não remunera os períodos de inatividade. 

Portanto, viola o núcleo essencial do direito fundamental social à jornada de trabalho 

(inciso XIII do artigo 7º da Constituição), e tendo em vista a necessidade de disposição 

do empregado ao chamado e disponibilidade do empregador, agride os critérios de 

previsibilidade, sem uma garantia mínima de salário mensal (art. 7º, IV e VII da 

Constituição), repassando ao trabalhador os riscos do contrato756. 

Ajuizaram Ações Diretas de Inconstitucionalidade sobre a previsão do 

contrato de trabalho intermitente: Confederação Nacional dos Trabalhadores de 

Segurança Privada (Contrasp) - ADI n. 5806; a Federação Nacional dos Empregados 

em Postos de Combustíveis e Derivados (Fenepospetro) – ADI n. 5826; Federação 

dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações (Fenattel) – ADI n. 5829; e a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio – ADI n. 5950. O Supremo 

Tribunal Federal – STF, por meio do relator, ministro Edson Fachin, em 02 de 

dezembro de 2020757, iniciou o julgamento sobre a constitucionalidade do contrato 

intermitente. O relator reconheceu sua inconstitucionalidade em razão da 

imprevisibilidade desse novo modelo contratual, colocando o trabalhador em situação 

de fragilidade e vulnerabilidade social. Já os ministros Nunes Marques e Alexandre de 

Moraes votaram pela sua constitucionalidade, visto que entenderam não haver ruptura 

                                                
754 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
[...] 
755 Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição 

do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada. 

[...] 
756 ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos sociais dos 

trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma trabalhista. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p. 124-128. 

757 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456516&ori=1 Acesso em 24 de 
março de 2021. 
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das formas tradicionais de contratação trabalhista e que respeitam os direitos sociais 

constitucionais. Pediu vista a ministra Rosa Weber758. 

Conforme descreve Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado759: “a nova fórmula jurídica poderá ter um efeito avassaladora quanto ao 

rebaixamento do valor do trabalho na economia e sociedade brasileiras”. Isso porque 

é uma forma precarizante do contrato de trabalho, com sua ínsita imprevisibilidade e 

aleatoriedade760.  

Desta feita, o legislador com a narrativa de preenchimento dessas lacunas 

normativas, “se perfilou por espírito anti-humanista e antissocial, buscando, em 

praticamente todas as situações contempladas, assegurar um modesto padrão de 

proteção e garantias ao valor do trabalho e à pessoa humana trabalhadora”761. 

Outro ponto relevante de comprometimento da sustentabilidade social pela 

reforma trabalhista foram as alterações promovidas no Direito Coletivo do Trabalho, 

com objetivo do enfraquecimento das entidades sindicais representativas dos 

trabalhadores, dentre elas: negociação individual se sobrepõe à lei e aos contratos 

coletivos (empregado “hipersuficiente”); fim das contribuições sindicais obrigatórias e 

resultantes da negociação coletiva; descentralização dos espaços de definição de 

regras; homologação deixa de ser assistida pelo sindicato; prevalência do negociado 

sobre o legislado 762. Sobre este último tema: 

El cambio es polémico y las discusiones en torno a ella no son 
recientes, como puede imaginarse. La expresión “negociado 
sobre legislado” viene siendo bastante utilizada, desde hace 
algunos años, para diversos intentos de modificación de la 
legislación laboral, presentados con el propósito de posibilitar 
que la negociación colectiva se sobreponga, en todos o sólo en 

                                                
758 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456594&ori=1 Acesso em 24 de 
março de 2021. 

759 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 154. 

760 SALES, Cleber Martins; BRITO, Marcela Palma de; AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de; 
FONSECA, Rodrigo Dias da. Reforma trabalhista comentada MP 808/2017: análise de todos os 
artigos. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2018, p. 54. 

761 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p.53 

762 KREIN, José Dari. O Desmonte dos direitos, as novas configurações e o esvaziamento das ações 
coletivas. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.30, n.1, abril de 2018, p.77-104. 
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determinados temas, a legislación elaborada por el Parlamento. 
Aunque, en realidad, no se trata de un verdadero mecanismo de 
valorización de la negociación colectiva, sino más bien de una 
forma de flexibilización de las normas imperativas estatales763.  

O principal papel dos sindicatos está na contribuição para a pacificação 

social, por meio dos próprios interlocutores sociais, onde solucionam-se conflitos, com 

os entes sindicais na negociação coletiva, com vistas ao equilíbrio do poder 

empresarial, por isso “El ideal, en términos de valorización de la negociación colectiva 

y de fortalecimiento del sistema sindical, sería crear mejores condiciones y dejar 

espacio de concreción y de mejora para las negociaciones colectivas” 764. Assim, além 

de contribuir para o fim do conflito, é capaz de criar normas jurídicas reguladoras das 

relações de emprego, adaptadas à realidade mutante e com regras estabilizadoras da 

atividade produtiva765.  

O princípio da adequação setorial negociada é o guia para o incentivo 

dessas normas autônomas coletivas, pois implementam um padrão setorial e 

transacionam direitos trabalhistas de indisponibilidade relativa e não absolutos. Maria 

Cecília Máximo Teodoro766 o conceitua: “aquele que procura estabelecer uma 

disciplina própria para a elaboração dos diplomas coletivos, impondo certas regras às 

condições negociadas coletivamente, fixando barreiras e as possibilidades da 

transação realizada pelos entes coletivos”. 

Reforçam esse papel, os instrumentos normativos internacionais da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, por meio de suas Convenções 163 

(recomenda a negociação coletiva em todos os níveis sindicais); 154 (recomenda a 

prática da negociação coletiva em todos os ramos de atividade econômica, inclusive 

                                                
763 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. La reforma laboral de 2017 y la negociación colectiva en 

Brasil. Revista Andaluza del Trabajo y bienestar social - Temas Laborales. n.139. 2017. p. 161-
169. 

764 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. La reforma laboral de 2017 y la negociación colectiva en 
Brasil. Revista Andaluza del Trabajo y bienestar social - Temas Laborales. n.139. 2017. p. 161-
169. 

765 GUNTHER, Luiz Eduardo; VILLATORE, Marco Antônio César. Globalização, crise econômica e 
negociação coletiva do trabalho no direito internacional do trabalho. Revista TST, Brasília, vol. 82, 
n 4, out/dez 2016, p. 146/148. 

766 TEODORO, Maria Cecília Máximo. O princípio da adequação setorial negociada: limites e 
fortalecimento da negociação coletiva. In: REIS, Muradas Reis. MELLO, Roberta Dantas de. 
COURA, Solange Barbosa de Castro (Coord.) Trabalho e justiça social: um tributo a Mauricio 
Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013. p.326. 
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no setor público, observada legislação de cada país); 98 (indica a necessidade de 

sindicalização de trabalhadores e criação de novas condições de trabalho). 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, em março de 2020, 

realizou 109 Conferencia Internacional del Trabajo - CIT767, intitulada Aplicación de 

las normas internacionales del trabajo, 2020 – Informe de la comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones. O relatório final indicou ao governo 

brasileiro a necessidade de adotar medidas efetivas para garantir o direito de 

organização e negociação coletiva, nos termos das normas internacionais do trabalho.  

Recordando la importancia fundamental de garantizar una 
protección eficaz contra la discriminación antisindical, la 
Comisión pide, al Gobierno que adopte las medidas necesarias 
para garantizar que la legislación establezca expresamente 
sanciones específicas suficientemente disuasorias contra todos 
los actos de discriminación antisindical. La Comisión pide al 
Gobierno que indique cualquier novedad a este respecto.  

Contudo, o que se observa com as alterações promovidas pela reforma 

trabalhista é o movimento contrário à atuação sindical. Já no ano de 2018 o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE 

lançou a Nota Técnica n. 200 – “Subsídios para o debate sobre a questão do 

Financiamento Sindical” – por meio de dados de celebração de instrumentos coletivos 

fruto de negociação coletiva, observou-se uma queda significativa na quantidade do 

período entre 2017 e 2018. Trecho e gráficos que subsidiaram a referida Nota Técnica: 

Conforme se pode observar, em 2018, há queda significativa dos 
registros relativos aos períodos delimitados, na comparação com 
iguais períodos dos anos anteriores. No início do ano, a queda 
foi mais acentuada nas convenções coletivas: redução em 
quase 50% das convenções no primeiro trimestre de 2018 em 
relação a igual período de 2017, em comparação a uma redução 
de quase 30% nos acordos, segundo os mesmos parâmetros de 
comparação. Porém, a diferença das quedas entre os tipos de 
instrumentos analisados foi diminuindo ao longo do ano. No 
consolidado até outubro, as convenções registravam queda de 

                                                
767 Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736217.pdf Acesso em 25 de março de 2021. 



246 

 

25% em relação a igual período de 2017; e os acordos, queda 
de 23%768. 

Gráfico 02 – Total Acordos Coletivos 2010-2018 

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos769 

  

                                                
768 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2018/notaTec200financiamentoSindical.html Acesso em 25 
de março de 2021. 

769 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2018/notaTec200financiamentoSindical.html Acesso em 25 
de março de 2021 
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Gráfico 03 – Total Convenções Coletivas 2010-2018 

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos770 

Ainda, não se pode olvidar, também, o efeito nocivo para as relações de 

trabalho, da figura da prevalência do negociado sobre o legislado, art. 611-A da CLT. 

Como dito acima, a negociação coletiva é instrumento essencial para a pacificação 

dos conflitos entre empregados e empregadores, por meio de atuação sindical. 

Contudo, na forma criada pelo legislador, a implementação da ampla prevalência dos 

instrumentos coletivos autônomos sobre os normativos jusindividuais imperativos 

estatais promovem uma “flexibilização inconstitucional da negociação coletiva de 

trabalho”771. 

Sobre o tema prevalência do negociado sobre o legislado, a OIT se 

manifestou no relatório final da 109 Conferencia Internacional del Trabajo - CIT772, em 

sua página 87, no sentido de negar efeito às negociações coletivas que não estejam 

                                                
770 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2018/notaTec200financiamentoSindical.html Acesso em 25 
de março de 2021 

771 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 77. 

772 Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736217.pdf Acesso em 25 de março de 2021. 
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nos limites do respeito dos direitos fundamentais constitucionais, bem como indica a 

necessidade de revisão de tais dispositivos, com a devida participação dos 

interlocutores sociais representativos: 

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Articulación 
entre la negociación colectiva y la ley. En sus comentarios 
anteriores, señalando que en virtud de la ley núm. 13467, 
aprobada el 13 de noviembre de 2017, el nuevo artículo 611-A 
de la CLT introdujo el principio general de que los convenios y 
acuerdos colectivos prevalecen sobre la legislación, permitiendo 
de esta forma que, a través de la negociación colectiva, no se dé 
efecto, dentro de los límites del respeto a los derechos 
constitucionales a que se refiere el artículo 611-B de la CLT, a 
las disposiciones legales protectoras de los derechos de los 
trabajadores. La Comisión recordó que, si bien pueden ser 
compatibles con el Convenio disposiciones legislativas de 
ámbito específico relativas a determinados aspectos de las 
condiciones de trabajo que prevean, de manera circunscrita y 
motivada, su derogabilidad por medio de la negociación 
colectiva, una disposición que establezca la derogabilidad 
general de la legislación laboral por medio de la negociación 
colectiva sería, en cambio, contraria al objetivo de promover la 
negociación colectiva libre y voluntaria establecida en el artículo 
4 del Convenio. Sobre esta base, la Comisión pidió al Gobierno 
que adoptara, en consulta con los interlocutores sociales 
representativos, las medidas necesarias para revisar los 
artículos 611-A y 611-B de la CLT, a fin de enmarcar de manera 
más precisa las situaciones en las que las cláusulas sobre 
excepciones a la legislación podrían negociarse, así como el 
alcance de estas últimas.  

A OIT reiterou ao governo brasileiro a necessidade de observância do 

diálogo tripartite na elaboração das normas básicas de negociação tripartite e a 

revisão dos artigos 611-A e 611-B da CLT, para dar maior precisão e alcance das 

situações em cláusulas de instrumentos coletivos, ao invés de uma disposição que 

estabeleça a possibilidade geral de deixar de lado as disposições de proteção da 

legislação trabalhista: 

La Comisión recuerda que considera que, si bien pueden ser 
compatibles con el Convenio disposiciones legislativas de 
ámbito específico, relativas a determinados aspectos de las 
condiciones de trabajo, que prevean de forma circunscrita y 
motivada su derogabilidad por medio de la negociación 
colectiva, en cambio, una disposición que establezca la 
posibilidad general de dejar de lado las disposiciones de 
protección de la legislación laboral por medio de la negociación 
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colectiva sería contraria al objetivo de promover la negociación 
colectiva libre y voluntaria establecido en el artículo 4 del 
Convenio. Al tiempo que subraya la importancia de lograr, en 
la medida de lo posible, un acuerdo tripartito sobre las 
normas básicas de la negociación colectiva, la Comisión 
reitera su petición al Gobierno de que, en consulta con los 
interlocutores sociales representativos, adopte las medidas 
necesarias para revisar los artículos 611-A y 611-B de la CLT 
a fin de enmarcar de manera más precisa las situaciones en 
las que las cláusulas sobre excepciones a la legislación 
podrían negociarse así como el alcance de estas últimas773. 

Portanto, o modelo legal de prevalência do negociado sobre o legislado 

rompe o tripé estruturante774 da ordem jurídica brasileira de padrão de direitos e 

proteção ao trabalho firmado entre a Constituição de 1988, normas internacionais 

ratificadas pelo Estado brasileiro e a legislação federal trabalhista. Portanto,  

Esta opción es sintomática y presenta consecuencias 
potencialmente muy dañinas. La negociación colectiva es una 
pieza esencial de las relaciones laborales. Valorarla, animarla y 
crear mecanismos para que sea cada vez más eficaz es valorar 
el Derecho Laboral en su vertiente más democrática. La 
negociación individual, por otro lado, representa el retorno al 
Derecho Privado; un flagrante retroceso, al menos para el 
Derecho del Trabajo como ciencia775. 

O reconhecimento no texto constitucional das convenções e acordos 

coletivos de trabalho, regra trazida no inciso XXVI, em seu art. 7, não é uma 

salvaguarda para supressão de direitos e garantias imperativas individuais 

trabalhistas, e sim uma forma de reconhecimento de fonte normativa, com o devido 

respeito aos limites constitucionais. 

Se assim não for, pode comprometer a atuação das entidades sindicais, 

pois a autorização para autocomposição com flexibilização e a consequente 

disposição de direitos trabalhistas. Assim, um dos novos efeitos desta possibilidade 

seria os sindicatos tornarem-se adversários da classe que o representa, vez que 

                                                
773 Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736217.pdf Acesso em 25 de março de 2021. 

774 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 78. 

775 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. La reforma laboral de 2017 y la negociación colectiva en 
Brasil. Revista Andaluza del Trabajo y bienestar social - Temas Laborales. n.139. 2017. p. 180. 
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poderia transacionar e suprimir direitos individuais delimitados na legislação 

heterônoma estatal776. Por fim, a discussão da prevalência do negociado ou do 

legislado “deve ser travada não para relativizar direitos, mas para concretizá-los. O 

resultado deste embate não pode significar nem o fim da autonomia coletiva, nem 

ofensa à Constituição Federal”777. 

Último tema para a demonstração da insustentabilidade social da reforma 

trabalhista é no campo do Direito Processual do Trabalho. Comparativamente com o 

direito material, as alterações no direito processual foram em menor quantidade, 

contudo, com o claro objetivo de esvaziamento da Justiça do Trabalho, criando 

obstáculos ao acesso à justiça pelos trabalhadores. 

O direito processual, de uma forma geral, deve ser observado como uma 

via de acesso à concretude das promessas do Estado Social, que no presente caso é 

o direito material do trabalho, não somente como instrumento de efetivação do direito 

material, no sentido apenas de aplicar norma ao fato e resolver o conflito. E mais, 

implementa uma política judiciária com o propósito de levar à realidade, extirpando 

novas agressões jurídicas778. 

No entanto, as principais alterações legislativas da reforma trabalhista no 

Direito Processual do Trabalho implicaram em mecanismos que dificultam o acesso à 

justiça dos empregados com direitos trabalhistas inadimplidos. Exemplos são: critérios 

para concessão do benefício da justiça gratuita; pagamento de honorários periciais; 

arbitramento de custas nas hipóteses de arquivamento quando da ausência do 

empregado em audiência inicial, dentre outros. 

É fato que sempre existiu a retórica de que a Justiça do Trabalho tende à 

defesa da classe trabalhadora e profere decisões em larga escala desproporcionais, 

causando um elevado custo aos empregadores, e isso precisaria de um freio no 

                                                
776 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 

os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 46. 
777 TEODORO, Maria Cecília Máximo. O princípio da adequação setorial negociada: limites e 

fortalecimento da negociação coletiva. In: REIS, Muradas Reis. MELLO, Roberta Dantas de. 
COURA, Solange Barbosa de Castro (Coord.) Trabalho e justiça social: um tributo a Mauricio 
Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013. p.332. 

778 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O conflito entre o novo CPC e o processo do trabalho. Revista 
eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, Curitiba, PR, v. 4, n. 44, p. 7-49, 
set. 2015. p. 6-8 
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sentido de amenizar o custo imposto aos empregadores. E assim caminhou o 

legislador com a reforma trabalhista: criação de mecanismos para a diminuição de 

demandas trabalhistas e obstaculização por meio de um novo Direito Processual do 

Trabalho. 

Contudo, o que se revela na atuação dessa justiça especializada é o 

cumprimento de sua missão de promoção de pacificação social nas relações de 

trabalho. A retórica a ser desconstruída é o excesso de demanda com decisões 

desproporcionais. Os números revelam que a grande parte dos objetos das demandas 

aforadas na Justiça do Trabalho tem em seu mérito eminentemente verbas 

rescisórias779, ou seja, verbas salariais e indenizatórias devidas em razão da extinção 

dos contratos de trabalho e, por sua vez, inadimplidas, e os grandes demandados são 

grandes grupos econômicos, União, Estados e Municípios780, conforme demonstrado 

nas imagens abaixo. 

Figura 01 – Ranking de assuntos recorrentes na Justiça do Trabalho em 2020 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho781 

 

                                                
779 Tribunal Superior do Trabalho – TST. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes Acesso em 26 de março de 2021. 
780 Tribunal Superior do Trabalho – TST. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/ranking-das-partes Acesso em 26 de março de 2021. 
781 Tribunal Superior do Trabalho – TST. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes Acesso em 26 de março de 2021 
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Figura 02 – Ranking das partes mais envolvidas em processos na Justiça do 
Trabalho em 2020 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho782 

Outrossim, o efeito direto das alterações no Direito Processual do Trabalho 

foi a diminuição da quantidade de reclamações trabalhistas ajuizadas no período pós 

reforma, com o recuo de 32% (trinta e dois por cento) no número de demandas, após 

dois anos da reforma trabalhista783.  

O Tribunal Superior do Trabalho - TST784 disponibilizou o cenário dessa 

queda por meio de divulgação de estatística de ajuizamento de novas ações perante 

a Justiça do Trabalho que demonstra a sensível diminuição.  

                                                
782 Tribunal Superior do Trabalho – TST. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/ranking-das-partes Acesso em 26 de março de 2021. 
783 Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/04/numero-de-

novas-acoes-trabalhistas-cai-32percent-dois-anos-apos-reforma.ghtml Acesso em 05 de abril de 
2021. 

784 Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/documents/18640430/26518944/Relatório+Anal%C3%ADtico+2019.pdf/a9822
32c-2e60-72d7-7895-323dbcb21e05?t=1593177460746 Acesso em 06 de abril de 2021. 
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Gráfico 04 – Total de processos novos por 100.000 habitantes ajuizados na 
Justiça do Trabalho entre 2010-2019 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho785 

O impacto das alterações da reforma compromete o princípio constitucional 

de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição de 1988, em especial 

na perspectiva trazida por Mauro Cappelleti e Bryant Garth786 no sentido de que não 

basta a disponibilização de um direito formal ao indivíduo de acessar a jurisdição, e 

sim uma atuação positiva estatal para garantir a concretude desse direito, o que não 

foi observado nas alterações promovidas pela Lei n. 13.467/2017. 

Necessário, pois, entender no presente estudo o acesso formal à justiça 

como inegável necessidade de proteção dos direitos fundamentais, como uma ordem 

justa, sob pena de emasculação/castração dos direitos dos trabalhadores, em razão 

do afastamento as prerrogativas processuais dos trabalhadores e o acesso ao Poder 

Judiciário Trabalhista.  

                                                
785 Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Geral da Justiça do Trabalho. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/documents/18640430/26518944/Relatório+Anal%C3%ADtico+2019.pdf/a9822
32c-2e60-72d7-7895-323dbcb21e05?t=1593177460746 Acesso em 06 de abril de 2021. 

786 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 9. 
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Logo, o que se verifica é a obstaculização de acesso à justiça por meio de 

aplicação de instrumentos “limitando e impondo amarras à atuação dos juízes e 

tribunais do trabalho”787. E a consequência dos ditames da Lei 13.467/2017 não se 

limitou a atingir os direitos sociais dos trabalhadores, mas também as instituições 

garantidoras da regulação pública das relações de trabalho.  

Todas as modificações aqui elencadas demonstram os efeitos deletérios 

da reforma trabalhista no âmbito do Direito Individual, Coletivo e Processual do 

Trabalho, que com fundamento na modernização da legislação, criação de empregos 

e solução da crise socioeconômica vivenciada no Brasil, sob a influência do 

pensamento globalizado neoliberal transnacional.  

Para isso, promoveu significativas alterações na figura dos contratos de 

trabalhos típicos, por meio de contratações estratificadas, como é o caso do contrato 

de trabalho intermitente e fomentando a informalidade. Atuou na fragilização das 

negociações coletivas, por meio do enfraquecimento das entidades sindicais e 

relativização das normas imperativas estatais. Buscou mecanismos obstativos de 

acesso à jurisdição pelos trabalhadores, no intuito de diminuir o número de demandas 

trabalhistas. E não é só, um resumo dos efeitos deletérios da reforma: 

1. A desconstrução de direitos, porque os subordina à 
negociação coletiva e individual, cria novas modalidades de 
contratação precárias, rebaixa a remuneração, dificulta o acesso 
à seguridade social e amplia o poder discricionário das 
empresas.  

2. A desestruturação do mercado de trabalho, porque 
dissemina contratos atípicos, promove a informalidade e a 
terceirização, e outras modalidades de ocupação com baixa 
remuneração.  

3. A fragilização dos sindicatos, porque fragmenta a classe 
trabalhadora, esvazia o papel do sindicato na negociação 
coletiva e na homologação das rescisões contratuais, e cria 
dificuldades para seu financiamento.  

4. A descentralização da definição das regras que regem a 
relação de emprego e o estímulo à negociação no local de 
trabalho, mediante a regulamentação da representação dos 

                                                
787 GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI,  Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira, 

Dossiê reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017. p. 63 
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empregados e a introdução da possibilidade de negociação 
individual.  

5. A fragilização das instituições públicas, mediante a redução 
do papel da Justiça do Trabalho, da fiscalização das normas de 
proteção ao trabalho, e das restrições do acesso dos 
trabalhadores à Justiça.  

6. A ampliação da vulnerabilidade, porque sujeita o 
trabalhador às oscilações da atividade econômica, incentiva a 
rotatividade, reforça o processo de mercantilização da força de 
trabalho e amplia a insegurança no emprego, em especial no 
que se refere à jornada, remuneração e aposentadoria.  

7. A deterioração das condições de vida e de trabalho com 
impactos negativos sobre a saúde dos trabalhadores, devido ao 
aumento da imprevisibilidade e da incerteza.  

8. O comprometimento das finanças públicas e das fontes de 
financiamento da seguridade social, na medida em que as 
mudanças propostas, como a disseminação de contratos 
precários, o rebaixamento da remuneração e o pagamento de 
remuneração como não salário, afetam a composição do fundo 
público.  

9. A desestruturação do tecido social, com ampliação da 
desigualdade e fortalecimento da exclusão social, 
especialmente entre a população mais vulnerável, constituída 
pelas mulheres, jovens, negros e negras788. 

As perguntas sobre a consequência dessas alterações da reforma 

trabalhista que ficam são: qual o preço pago no tecido social brasileiro ao afastar a 

intervenção estatal no sistema capitalista estruturalmente desigual? Nesse silogismo 

com premissas falsas (alteração da legislação trabalhista e aumento de empregos), 

qual o custo humano nessa nova realidade (im)posta pela reforma trabalhista? 

As respostas perpassam pelos fatos e fundamentos aqui apresentados no 

sentido de precarização do trabalho e o uso de artifícios (i)legais na busca pela 

mercantilização da força humana de trabalho, passando ao largo da promoção de 

justiça social, resignificando o Direito Social do Trabalho ao desconsiderar a dignidade 

do trabalhador, em total descompasso da busca pela sustentabilidade social. 

Deixam de lado, portanto, os objetivos da República ao mitigar a construção 

de uma sociedade justa, livre e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, 

                                                
788 GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI,  Magda Barros. TEIXEIRA, Marilane Oliveira. A 

reforma trabalhista e seus prováveis impactos. Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 41-
70, jan./jun. 2017. p. 69. 
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erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais e promoção do bem de todos (art. 3º, I, II, III e IV, da Constituição de 1988) 

ao promover mecanismos de obstáculos para a efetivação de direitos sociais 

trabalhistas.  
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CONCLUSÕES 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em demonstrar os efeitos no 

tecido social brasileiro trazidos pela alteração legislativa trabalhista, Lei n. 13.467/17, 

desencadeada com argumento na liberalização do mercado de trabalho, cuja 

consequência é a relativização dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, 

decorrentes da globalização e da transnacionalidade, e seus prejuízos à 

sustentabilidade social, visto que eleva os níveis das desigualdades sociais, 

compromete a organização social, promotora de equidade social, justiça social e 

sobrevivência em condições sustentáveis e dignas. 

Os dois problemas norteadores da pesquisa indicados e sugeridos na 

Introdução desta Tese foram: 

a) A reforma de direitos fundamentais sociais trabalhistas, em especial a 

evidenciada e levada a efeito pela alteração legislativa Lei n. 13.467/2017, incide em 

prejuízo ao tecido social brasileiro e compromete a sustentabilidade social?  

b) Os direitos sociais trabalhistas alterados e inovados pela Lei 

13.467/2017 advém de um ideário neoliberal, bem como por influência da 

globalização e da transnacionalidade? 

Na Introdução desta pesquisa, formularam-se cinco hipóteses para os 

problemas de pesquisa, as quais se confirmaram ou não, por meio do 

desenvolvimento dos fundamentos teóricos lançados nos capítulos da presente Tese. 

Neste momento de apresentação das conclusões, pretende-se apresentar 

a confirmação destas com ênfase nos principais pontos apurados da investigação 

debatidos no desenvolvimento da Tese, fundamentos estes que sustentam a 

proposta teórica aqui discutida. 

A primeira hipótese afirmou que “A disruptura do Estado Constitucional 

moderno leva a um novo modelo estatal fruto do enfraquecimento do Estado-nação, 

diante da intensificação dos movimentos de comércio, economia e desenvolvimento 

tecnológico, por influência da globalização e da transnacionalidade, idealizada por 

um modelo econômico neoliberal. Isso modifica toda a dinâmica social, levando a 
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relativização dos direitos sociais, o que viola a própria dignidade da pessoa humana, 

tornando-se volátil e efêmera a proteção aos direitos trabalhistas”.  

O resultado das pesquisas do capítulo 1 acabou por confirmar 

parcialmente a primeira hipótese, pois discorreu como o Estado controla e administra 

o Poder, haja vista a influência das categorias transnacionalidade e da globalização. 

Isso porque elas contribuem nesse agir por meio de sua atividade legiferante estatal 

e incrementam a contenção de direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. 

Tornou-se evidente na estrutura dinâmica do Estado, fruto das alterações 

no decorrer da História, desde a transmudação do Absolutismo para Liberalismo, bem 

como a passagem para o Estado Social e posteriormente ao Neoliberalismo, que o 

compromisso formal era atender os anseios da sociedade, seja com maior ou menor 

intervenção estatal na concretude de políticas econômicas e sociais. 

Essa confirmação parcial da primeira hipótese se deu em razão da 

verificação da necessidade de participação estatal com teor finalístico no sentido de 

garantir um compromisso material voltado ao bem-estar social na forma de 

alargamento da proteção das liberdades e direitos fundamentais, em especial, os 

direitos fundamentais sociais, dentro das metas programáticas do documento 

constitucional. Ao contrário, o neoliberalismo é um contraponto às políticas sociais, 

fundado na competição globalizante individualista, cujo efeito é perverso ao tecido 

social brasileiro. 

Apurou-se, ainda, após a consolidação do Estado Constitucional Moderno, 

por meio do amolde dos direitos fundamentais e garantia das liberdades individuais, 

há uma disruptura de seu modelo clássico, visto que seus elementos constitutivos se 

enfraqueceram, especialmente a soberania e autodeterminação, fruto da 

globalização, da ordem internacional em profunda interdependência, sua 

desterritorialização político-social, e o fenômeno econômico, político e ideológico 

reconhecida como transnacionalidade. 

Foi importante compreender que positivação constitucional resguarda 

liberdades e assume importância crucial especialmente no Estado contemporâneo, 

aonde a proteção volta-se também em face de terceiros e empresas. Revelou-se a 

conexão para com o Estado de Direito e o exercício de sua soberania, sendo cabível 
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ressaltar, no entanto, que a positivação, por si só, não é suficiente, necessitando de 

mecanismos que vedem retrocessos.  

Assim, a preocupação surgiu nas adaptações necessárias no ordenamento 

jurídico em face do enredo de uma sociedade com reflexos dos fenômenos da 

globalização, da transnacionalidade, do capitalismo e dos ideais neoliberais que 

acabam por fragilizar a soberania do Estado e em certa medida dar margem para 

realização de reformas com retrocessos no âmbito dos direitos fundamentais. 

Portanto, percebeu-se que a globalização e a transnacionalidade alteram a 

dinâmica das interações sociais e transferem decisões que antes eram tomadas pelos 

Estados para empresas, organizações financeiras e corporações, fragilizando a 

capacidade do Estado de assegurar o bem-estar social.  

Em particular da transnacionalidade, compreendeu-se como fenômeno 

econômico, político e ideológico derivado da globalização que se caracteriza pela 

“desterritorialização” e “descentralização” das relações que ultrapassam as fronteiras 

nacionais. 

Nisso, tem-se um Estado permeável que carece de um direito mais flexível 

e adaptável às constantes modificações sociais da sociedade que não são mais 

compatíveis com um sistema jurídico encarado como “completo” em si mesmo, que 

ignora relações transnacionais. Nesse sentido, verificou-se o Direito Transnacional, 

sendo um ramo do Direito que possui três elementos identificadores, quais sejam: 

demandas transnacionais; assuntos que não envolvem Direito Público e Privado sem 

uma distinção precisa; uso de fontes abertas e flexíveis.  

Logo, constatou-se a grande atuação de centros econômicos de produção 

jurídica transnacional e, com isso, a fragilização da soberania do Estado 

Constitucional que não possui mais o monopólio da produção jurídica e se vê diante 

um cenário de policentricidade, oposta ao modelo de Estado-nação tradicional.  

Dessa forma, confirmada parcialmente a primeira hipótese de disruptura do 

Estado Constitucional moderno para um novo modelo estatal, influenciado pela 

globalização e a transnacionalidade, tornando-o permeável e enfraquecido, seja pela 
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intensificação dos movimentos comerciais, econômicos e tecnológicos, na perspectiva 

do modelo econômico neoliberal.  

Fruto disso, revelou-se novas interações sociais cujo desafio é sua 

compatibilização com o Estado de Direito, contudo, sempre há de ser pautado sob o 

viés da dignidade da pessoa humana, do bem comum, do desenvolvimento 

sustentável, do bem-estar social e da vedação ao retrocesso. Logo, clama-se pelo uso 

das repercussões da globalização e da transnacionalidade de forma a adequar os 

efeitos positivos e frear os efeitos negativos no ordenamento jurídico, sem ceder para 

toda e qualquer influência advinda de tal contexto.  

A segunda hipótese pautou-se na relação entre duas categorias: a 

sustentabilidade e os direitos fundamentais sociais. “A progressividade dos direitos 

fundamentais sociais garante a proteção do capital humano, por meio de melhoria na 

qualidade de vida dos indivíduos e redução das desigualdades, alicerçada na 

dignidade humana. A sustentabilidade, na sua dimensão social, leva a concretude do 

catálogo de direitos fundamentais sociais, em especial à figura do trabalho e sua 

ligação com justiça social e ao valor social do trabalho”. 

Partiu-se, num primeiro momento, no capítulo 2, a discorrer sobre a 

sustentabilidade e suas dimensões, sua visão como Princípio e novo paradigma. 

Apurou-se, conforme lição de Gabriel Real Ferrer789, o seu papel como um processo 

em que se persegue a construção de uma sociedade global capaz de perpetuasse no 

tempo em condições que assegurem a dignidade humana. Seu objetivo é construir 

uma nova sociedade, onde será sustentável o que contribua a esse processo e 

insustentável o que se aparte dela. 

Compreendeu-se a sustentabilidade, no seu viés multidimensional, como 

importante paradigma axiológico responsável pela preservação da vida, da 

humanidade, indutor de relações sociais empáticas e solidárias, por meio de aplicação 

e produção do direito articulados em prol da dignidade humana, elevada ao patamar 

                                                
789 FERRER, Gabriel Real. En trabajo se ha realizado en contexto de una consultoria (ROLAC 

2014- 043) realizada para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. PROGRAMA DE 
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA-UNEP).  
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de princípio constitucional, atribuindo responsabilidade solidária do Estado, da 

sociedade e dos seres humanos. 

Portanto, a sustentabilidade vai além da proteção do meio natural, 

possuindo um caráter pluridimensional, onde tutela-se a vida, as relações do homem 

e natureza, bem como as relações de trabalho para garantia da subsistência humana. 

Observou-se, ainda, os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, 

sua historicidade, natureza jurídica, a possibilidade de restrição (observado sua 

fundamentabilidade), influência na promoção de justiça social, e por fim, os propósitos 

de desenvolvimento sustentável, proposto pelos 17 objetivos da agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas – ONU, por meio de um alcance de uma sociedade 

global justa, solidária e sustentável, e em especial, o Objetivo 8 que propõe a ideia de 

trabalho decente aliado ao crescimento econômico. 

Caminhou-se pela visualização dos direitos fundamentais como inúmeras 

reinvindicações da sociedade ao longo do tempo, com vistas a frear injustiças 

cometidas pelo Estado, catalogados numa Carta Constitucional. Não são mera 

concessão estatal, embora ligados a formação do Estado de Direito. Possuem íntima 

ligação com a dignidade da pessoa humana. Impõe valores éticos e políticos à 

liberdade de conformação dos legisladores comuns, vez que ocupam a centralidade 

do ordenamento jurídico no processo de conquista da sua fundamentalidade.  

Apurou-se que sistemática constitucional brasileira, o regime jurídico dos 

direitos fundamentais deve regular os direitos sociais, reconhecendo-se sua 

fundamentalidade, no contexto de assegurar sua efetividade num conteúdo jurídico 

mínimo, dentro de sua força normativa, afastando uma possível vulnerabilidade e/ou 

redução. Contudo, sua proteção não é absoluta, podendo sofrer restrições para 

viabilizar outro direito fundamental, mas com garantia de proteção do núcleo essencial 

dos direitos fundamentais sociais. 

Assim, tornou-se evidente a relação de alargamento e proteção do rol de 

direitos fundamentais sociais e a promoção de justiça social, haja vista o cenário de 

evolução estatal e sua compatibilidade com o universo juslaboral, buscando uma 

intervenção por meio de condições mínimas estabelecidas nas normas regentes com 
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carga protetiva intencional ao hipossuficiente, sempre observando a centralidade do 

ser humano. 

Constatou-se, também, que não são só os textos constitucionais que levam 

à concretude dos direitos fundamentais sociais. A ONU como protagonista de 

discussões sobre a problemática econômica, social e ambiental, com proposições de 

políticas globais na proteção do ser humano, advindo da necessidade de garantia da 

qualidade de vida da presente e das futuras gerações, propôs a observância do 

desenvolvimento sustentável nos 17 objetivos da agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas – ONU, por meio de um alcance de uma sociedade global justa, 

solidária e sustentável, e em especial, o Objetivo 8, que propõe a ideia de trabalho 

decente aliado ao crescimento econômico. 

Assim, para cumprimento do Objetivo 8 da Agenda 2030 da ONU, os 

Estados devem estabelecer estratégias para expansão de oportunidades de trabalho 

produtivo e decente, com o devido respeito aos indivíduos. O aumento da 

empregabilidade, da formação profissional e da capacitação levam à superação das 

desigualdades sociais e ao crescimento e desenvolvimento econômico, dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável. Portanto, dentro da missão de promoção 

de sustentabilidade social. 

Por fim, um link essencial para a pesquisa foi o entrelaçamento da 

sustentabilidade, na sua dimensão social, com a atividade legiferante estatal de 

reforma de direitos fundamentais sociais de trabalhadores. Ficou clara a visão sobre 

a sustentabilidade, numa perspectiva de um critério normativos de reconstrução 

econômica, sistema econômico justo, equilibrado e sustentável, dentro de uma 

organização social promotora de equidade e justiça social790, e em sua dimensão 

social como conjunto de ações com melhoria da qualidade de vida da sociedade, com 

empregos e oportunidades e a consequente redução das desigualdades sociais. Daí 

a importância de analisá-la no contexto de reformabilidade de direitos sociais 

trabalhistas. 

                                                
790 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um 

novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 
2014. ISSN 2175- 0491) p. 1.460.  
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Observou-se que, na óptica da sustentabilidade social, as referidas 

reformas são orientadas nas preponderâncias do valor de mercado, dos valores 

individuais, sobre o desenvolvimento humano e social. As reformas político-

econômicas contemporâneas devem então perpassar pela crítica da sustentabilidade 

e da reforma de direitos sociais não prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade, 

considerando a própria justiça social e promoção de uma modernização ecológica. 

A terceira hipótese foi: a Lei 13.467/2017 prepondera o valor de mercado, 

dos valores individuais, sobre o desenvolvimento humano e social, não 

compatibilizando a equidade social, comprometendo a qualificação profissional e o 

emprego, premissas da liberdade, igualdade, justiça social e segurança social. 

Portanto, o texto legal analisado é dissociado do ideário constitucional humanístico e 

social, ao instituir graves mecanismos em direção contrária e regressiva ao conceito 

constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana, afrontando direitos 

fundamentais sociais do campo justrabalhista. 

A verticalização da pesquisa no capítulo 4 da presente Tese confirmou a 

terceira hipótese, pois caracterizou os temas centrais da alteração legislativa 

pesquisada, desde a sua célere tramitação no Congresso Nacional brasileiro e a 

necessidade de diálogo tripartite com os interessados na sociedade; passando pelas 

principais modificações e inovações levada a efeito em conjunto com as reflexões e 

compatibilidade principiológica do Direito do Trabalho; seu impacto no 

desenvolvimento humano e social e na equidade social, com observância a 

necessidade de progressividade dos direitos fundamentais; e por fim o efeito da 

flexibilização e desregulamentação das previsões garantistas do Direito do Trabalho 

e seus efeitos na concretude dos direitos sociais. 

Num primeiro momento, restou compreendido qual a motivação e 

argumentos lançados pelo Governo brasileiro para superação da crise econômica 

grave e duradoura, cujo efeito são os altos índices de desemprego, retração da 

produção e fechamento de empresas, aliado aos baixos níveis de consumo. 

Utilizando-se de um discurso neoliberal e com a retórica de superação do 

desemprego, restou lançada uma reforma dos direitos sociais de trabalhadores tímida 

num primeiro momento (alteração de 7 [sete] dispositivos da CLT) e agressiva ao final 



264 

 

(alteração/inovação de mais de 200 [duzentos] dispositivos), cujo processo legislativo, 

com clara intenção de celeridade desarrazoada, tramitou em 7 meses. 

Demonstrou-se as manifestações de órgãos domésticos e internacionais, 

como a OIT, no sentido de ocorrência de antijuridicidades, inconstitucionalidades, 

ausência de diálogo social, numa atuação tripartite, levando à fórmulas fracassadas 

de flexibilização violadora da progressividade das conquistas trabalhistas. 

Elencou-se as principais alterações no direito material, processual e 

coletivo do trabalho, levando a um repensar principiológico do Direito do Trabalho. 

Verificou-se, portanto, uma reconfiguração das formas de trabalho, das jornadas de 

trabalho, das formas de remuneração, uma fragilização das entidades sindicais, o 

esvaziamento da Justiça do Trabalho, que ora estava sob o manto da proteção 

impositiva deste ramo do Direito, voltada a criações de relação de emprego atípicas 

moldadas a interesses meramente econômicos. 

O caminhar da pesquisa levou à constatação de que a alteração legislativa 

em estudo influencia no desenvolvimento humano e promove um retrocesso social 

das conquistas alcançadas. Isso porque, é escopo constitucional a realização de 

justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana, com concretude dos direitos 

fundamentais, com fundamento na sua força normativa, portanto, é necessário 

quando da conexão entre direito econômico e desenvolvimento, de sua história e 

fundamentos sociais, processuais e constitucionais, está voltada às temáticas da 

ordem econômica, embasada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

e tem por finalidade o asseguramento a todos da existência digna, de acordo com os 

preceitos da justiça social. 

Houve a demonstração do comprometimento do desenvolvimento 

econômico e social pela referida alteração legislativa, bem como não houve o 

cumprimento dos preceitos constitucionais e observou-se a violação do princípio 

constitucional implícito da vedação do retrocesso social e a modificação do status quo 

em sentido negativo. 

Isso se constatou por meio das medidas de flexibilização e 

desregulamentação advindas pela Lei n. 13.467/2017. Para isso, apurou-se ao final 

do Capítulo 3 como as referidas atuações legislativas caminharam nas relações de 
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trabalho, no espaço da organização do trabalho e, em geral, nos mercados de 

trabalho. Suas intenções neoliberais são conjugadas pelos apologistas da 

globalização e de uma racionalidade intrínseca do mercado, vez que é considerado 

o mecanismo social ótimo para a alocação de recursos e a distribuição de 

recompensas e punições entre agentes econômicos e sujeitos sociais. Para isso, 

apurou-se que na flexibilização se admite adaptações desfavoráveis ao trabalhador, 

e a desregulação o Estado não intervém na relação laboral, para que o setor privado 

disponha sobre as condições de trabalho, sem limitações legais. 

Por fim, o capítulo 5, cujo o link final das categorias sustentabilidade, 

transnacionalidade e Lei n. 13.467/2017, acabou por confirmar a quarta hipótese: “Os 

novos poderes transnacionais, resultados da intensificação do fenômeno da 

globalização, atuam na flexibilização das normas trabalhistas, por meio de alterações 

legislativas” e a quinta hipótese: “A possibilidade de flexibilização de direitos sociais 

percebida no âmbito da reforma trabalhista incide consequentemente prejuízo à 

sustentabilidade social, pois sob o contexto da sociedade capitalista é orientada pelo 

mercado em detrimento da sociedade e, em especial, seus efeitos negativos no tecido 

social brasileiro”. 

A pesquisa demonstrou a sustentabilidade no seu viés multifacetado de 

forma a ser compatibilizada com o aspecto ambiental, social, econômico, tecnológico 

e democrático, a fim de alcançarmos uma democracia sustentável,  vindo a refletir nas 

edições legislativas, sempre em observância às relações transnacionais cada vez 

mais complexas advindas da globalização, que entram em cena e exigem uma 

compreensão da sustentabilidade sob um prisma solidário e cooperativo, que afeta 

inclusive o Direito, firmando o compromisso necessário da proteção ao meio ambiente 

em busca do bem comum, por meio de um possível capitalismo distributivo. 

Há que se ponderar os influxos da transnacionalidade nos direitos sociais 

dos trabalhadores, sempre dentro da perspectiva constitucional de fruto de escolhas 

da comunidade política, com base na dignidade da pessoa humana e garantia de um 

mínimo existencial, bem como a transnacionalidade, como decorrência da 

globalização e sua influência na atividade estatal nas questões sociais e econômicas, 

por meio de organizações financeiras e corporações. 
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Daí a constatação da relativização dos direitos sociais diante do poderio 

econômico de grandes empresas, ou seja, há influxos do fenômeno da 

transnacionalidade na atividade legiferante estatal e decisões políticas e econômicas. 

Um dos motivos apurados foi em decorrência da “horizontalização” do 

mercado, ou seja, a concentração das empresas em sua atividade-fim, tornando sua 

estrutura mais enxuta, abrindo mão de serviços não essenciais/acessórias, 

descentralizando atividades meios para empresas terceirizadas. Contudo, esse efeito 

leva ao desemprego, ao aumento das formas de exploração e à fragmentação dos 

sindicatos, já que o Estado e o Direito tornam-se cada vez mais distantes. 

Ao final, o ponto nodal da presente pesquisa foi a comprovação de 

prejuízos à sustentabilidade social provocados pela reforma trabalhista no tecido 

social brasileiro. Sempre no entendimento de que a sustentabilidade social se destina 

a dar concretude ao texto constitucional brasileiro, em especial aos direitos 

fundamentais sociais, bem como à tutela da dignidade da pessoa humana. E também 

no sentido de indicativos de cumprimento do Objetivo 8 da Agenda 2030 da ONU, 

promoção de crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Seus fundamentos e estratégias 

levam à expansão de oportunidades de trabalho produtivo e decente, com o devido 

respeito aos indivíduos. Ainda, o aumento da empregabilidade, da formação 

profissional, capacitação, com a superação das desigualdades sociais, ao 

crescimento e desenvolvimento econômico, dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável.  

Contudo, conforme se apurou durante toda a pesquisa, a Lei n. 

13.467/2017 foi pensada como uma atualização e desburocratização das previsões 

da CLT para aumento da capacidade de geração de empregos (estimativa de 6 

milhões de novos empregos).  

Neste primeiro ponto, apurou-se que, conforme Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, a taxa de desemprego sofreu pequena 

variação, desde a entrada em vigor da reforma trabalhista em novembro de 2017 (11,8 

milhões de pessoas em desocupação), até o final de 2019 (11,0 milhões de pessoas 
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em desocupação) e em 2020 com 14,0 milhões de desempregados, ou seja, níveis de 

desemprego persistentes e em taxas recordes.  

Ainda, conforme o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego - CAGED, 

entre novembro de 2017 e setembro de 2020, foram gerados em torno de 286,5 mil 

postos de trabalho, e em sua grande maioria, em forma de contratação temporária e 

intermitente. Portando, a previsão do Governo Federal de criação de empregos em 

função da reforma trabalhista não se concretizou. 

Partiu-se, então, para aferição do comprometimento da sustentabilidade 

social, a análise de pontos importantes trazidos pela reforma trabalhista, dentro do 

direito individual, processual e coletivo do trabalho. 

No direito individual do trabalho, com argumento de flexibilização e 

desregulamentação dos preceitos protetivos dos trabalhadores, apurou-se as 

seguintes inovações: previsão mais detalhada da figura do teletrabalho; regulação do 

dano extrapatrimonial; criação da figura do autônomo permanente dentro da empresa 

tomadora; prestação de trabalho intermitente; livre negociação entre empregador e 

empregado considerado “hipersuficiente”; equalização jurídica entre dispensas 

coletivas e individuais; regulação expressa dos planos de demissão voluntária ou 

incentivada; pactuação de cláusula compromissória expressa de arbitragem; 

possibilidade de subscrição de termo de quitação anual de obrigações trabalhistas; e 

terceirização ampla de serviços. 

Destaque foi dado ao novo contrato de trabalho intermitente. Apurou-se que 

é uma clara fuga aos ditames legais estabelecidos aos contratos de trabalho, a não 

observar suas características legais básicas, da seguinte forma: a não eventualidade 

ou habitualidade na relação de emprego, um dos elementos caracterizadores de seu 

vínculo (art. 3º da CLT); os riscos de o empreendimento serem do empregador (art. 2º 

da CLT); e a remuneração pelo tempo à disposição do empregado (art. 4º da CLT).  

Portanto, viola o núcleo essencial do direito fundamental social à jornada 

de trabalho (inciso XIII do artigo 7º da Constituição), e tendo em vista a necessidade 

de disposição do empregado ao chamado e disponibilidade do empregador, agride os 

critérios de previsibilidade, sem uma garantia mínima de salário mensal (art. 7º, IV e 

VII da Constituição), repassando ao trabalhador os riscos do contrato. 
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Já no direito coletivo do trabalho, a reforma preocupou-se com o 

enfraquecimento das entidades sindicais representativas dos trabalhadores e, por 

consequência, com a negociação coletiva. Embora reconhecida nos instrumentos 

normativos internacionais (Convenções 163 [recomenda a negociação coletiva em 

todos os níveis sindicais]; 154 [recomenda a prática da negociação coletiva em todos 

os ramos de atividade econômica, inclusive no setor público, observada legislação de 

cada país]; 98 [indica a necessidade de sindicalização de trabalhadores e criação de 

novas condições de trabalho]), como forma estabilizadora da atividade produtiva e 

pacificação social promovida pelos próprios atores sociais, a Lei n. 13.467/2017 

arrefeceu sua importância. 

Isso foi demonstrado por meio de ato de recomendação da própria OIT em 

relatório encaminhado ao governo brasileiro oriundo da 109 Conferencia Internacional 

del Trabajo - CIT, intitulada Aplicación de las normas internacionales del trabajo, 2020 

– Informe de la comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones. 

Comprovou-se, no mesmo sentido, com a Nota Técnica n. 200 – “Subsídios 

para o debate sobre a questão do Financiamento Sindical” – com dados de celebração 

de instrumentos coletivos fruto de negociação coletiva Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, no período entre 2017 e 2018, 

onde percebeu-se a queda significativa de instrumentos coletivos fruto de negociação 

coletiva. 

Ainda dentro do direito coletivo do trabalho apontou-se os efeitos deletérios 

da figura da prevalência do negociado sobre o legislado, isso porque conforme 

declinado no relatório final da 109 Conferencia Internacional del Trabajo – CIT, as 

negociações coletivas devem obedecer aos limites dos direitos fundamentais 

constitucionais, bem como indica a necessidade de revisão de tais dispositivos, com 

a devida participação dos interlocutores sociais representativos. 

Portanto, o modelo legal de prevalência do negociado sobre o legislado 

rompe o tripé estruturante da ordem jurídica brasileira de padrão de direitos e proteção 

ao trabalho firmado entre a Constituição de 1988, normas internacionais ratificadas 

pelo Estado brasileiro e a legislação federal trabalhista. 
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Por fim, cuidou-se de apresentar os impactos da reforma no direito coletivo 

do trabalho que se caracterizaram em mecanismos que dificultam o acesso à justiça 

dos empregados com direitos trabalhistas inadimplidos. Foram exemplos: alteração 

de critérios para concessão do benefício da justiça gratuita; pagamento de honorários 

periciais; arbitramento de custas nas hipóteses de arquivamento quando da ausência 

do empregado em audiência inicial, dentre outros. 

De início, combateu-se a ideia equivocada de que a Justiça do Trabalho 

tende à defesa da classe trabalhadora e profere decisões em larga escala 

desproporcionais, causando um elevado custo aos empregadores, e isso precisaria 

de um freio no sentido de amenizar o custo imposto aos empregadores. 

A retórica restou desconstruída ao apresentar os números de grande parte 

dos objetos das demandas aforadas na Justiça do Trabalho, onde seu mérito 

eminentemente é de verbas rescisórias, ou seja, verbas salariais e indenizatórias 

devidas em razão da extinção dos contratos de trabalho e, por sua vez, inadimplidas, 

e que os principais demandados são grandes grupos econômicos, União, Estados e 

Municípios. 

Também se demonstrou a diminuição da quantidade de reclamações 

trabalhistas ajuizadas no período pós reforma, com o recuo de 32% (trinta e dois por 

cento) no número de demandas, após dois anos da reforma trabalhista. Logo, 

comprometem o princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5, XXXV 

da Constituição de 1988, no sentido de que não basta a disponibilização de um direito 

formal ao indivíduo de acessar a jurisdição, e sim uma atuação positiva estatal para 

garantir a concretude desse direito, o que não foi observado nas alterações 

promovidas pela Lei n. 13.467/2017. 

Pelas constatações da presente pesquisa, torna-se factível, portanto, que 

na sua dimensão social, deve o Princípio da Sustentabilidade ser visto como ponto de 

partida tanto para a construção quanto para a interpretação das normas trabalhistas 

estatais, dando a estas validade e garantindo que os direitos dos trabalhadores 

estarão em conformidade com o valor “dignidade humana”.  

Diante do fenômeno da interdependência dos Estados Nacionais, não é 

mais possível compreender que a efetivação dos direitos sociais pelos ordenamentos 
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jurídicos internos deverá ser dar de modo isolado, uma vez que a privação do 

emprego, a restrição de renda e a retirada de Direitos provoca crise, violência, pobreza 

e impacto ambiental capaz de transpor limites fronteiriços.  

Em momento algum a ideia de sustentabilidade refuta o desenvolvimento 

econômico: pelo contrário, em sua dimensão social, busca atender as necessidades 

sociais por meio da compatibilização do crescimento econômico e da redução de 

desigualdades. Assim, o Princípio da sustentabilidade social apresenta-se como o 

novo paradigma da hermenêutica jurídica que norteia a exegese das normas 

trabalhistas, garantindo a realização de um valor muito caro a qualquer trabalhador: 

sua dignidade. 

 



271 

 

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS 

ALCALÁ, Humberto Nogueira. Los derechos económicos, sociales y culturales como 
derechos fundamentales efectivos em el constitucionalismo democrático latino-
americano. Estudios Constitucionales, Santiago, v. 7, n. 2, pp. 143-205, 2009. 

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.  

ALVES, Amauri Cesar; FARIAS, Michelle Cristina. Reforma trabalhista e direitos das 
mulheres: vulnerabilidade e discriminação no mercado e no contrato de trabalho. 
Revista Jurídica Luso-Brasileira, ano 6. 2020, n.4. p. 177-216. 

AMARAL, Ana Iris Galvão. Direito fundamental ao trabalho digno: o papel do Estado 
na efetivação da tutela. Revista de direitos fundamentais nas relações do 
trabalho, sociais e empresariais. Volume 2, n.1, 2016.  

ANDRADE, Roberta Laís Machado Martins; MORAIS, Fernando Franco. A reforma 
das normas trabalhistas em meio à crise econômica no Brasil. Revista Constituição 
e Garantia de Direitos, v. 10, n. 1 (2017), p. 185-201. 

ARRIETA-BURGOS, Enán. Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones 
conceptuales y metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. 
In: Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO 
Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto 
Rojo. España. 2019.  

ASSIS, Vinicius de; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; EFING, Antônio Carlos. 
Impactos socioeconômicos das TIC e da sociedade informacional nas relações de 
trabalho. Cadernos de Dereito Actual, nº 9, 2018. 

ASSIS, Vinicius de; SALIB, Marta Luiza Leszczynski; GARCIA, Heloise Siqueira. O 
trabalho humano digno e justiça social: vetores de desenvolvimento e 
sustentabilidade social. In: PIFFER, Carla; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; 
(Orgs.). Globalização e transnacionalidade: reflexos nas dimensões da 
sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2020, v. 1. 

ASSIS, Vinicius de; SALIB, Marta Luiza Leszczynski. O Princípio da Sustentabilidade 
Social como novo paradigma hermenêutico do Direito na efetivação de direitos 
trabalhistas. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; (Org.). Direito e 
Sustentabilidade - Temas contemporâneos. Rio de Janeiro: LUMEN JURIS, 2020, 
v. 1.  

ASSIS, Vinicius de. A proibição de retrocesso social em matéria de direitos 
sociais dos trabalhadores: análise da (in)constitucionalidade da reforma 
trabalhista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.  

BARALDI, Solange; CAR, Marcia Regina. La flexibilización y la desregulación laboral 
de los trabajadores del área de enfermería en brasil: el caso profae. Rev Latino-am 
Enfermagem, v. 16, n.2 2008 março-abril, p. 205-211. 



272 

 

BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002.  

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas 
normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  

BASTOS, Elísio Augusto Velloso; DAOU, Heloisa Sami. A fundamentalidade dos 
direitos sociais à luz da teoria dos custos dos direitos e do debate entre Fernando 
Atria e Carlos Pulido. Revista direito, Estado e sociedade, nº 57, p. 75-109, jun/set 
2020. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 2. Ed. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2009. 

BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à 
globalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 
Editora 34, 2011.  

BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 2. ed. Ijuí: 
Unijuí, 1998. 

BELTRAMI, Fábio; PHILERENO, Deivis Cassiano; TACCA, Adriano. A crise do 
Estado:  perspectiva em face dos Direitos Sociais. v.15. Piracicaba: Cadernos de 
Direito, 2015.  

BENDLIN, Samara Loss; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão social do 
princípio da sustentabilidade frente ao artigo 6o da constituição da república 
federativa do Brasil de 1988. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.2, 2o 
quadrimestre de 2011. p. 435. 

BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura 
a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 

BITENCOURT, Caroline Müller. El estado posdemocrático en Brasil: los avances del 
neoliberalismo y los derechos sociales como posibles entrabes . In: Estado social y 
derechos fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; 
CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política. Tradução de Carmen C. Varriale et al 12.ed. Brasília: UnB, 1999.  

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992.  



273 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo e Sociedade. Para uma teoria geral da 
política. Tradução de Marco Aurelio Nogueira. 7 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado 
Democrático de Direito. Porto Alegre: SAFE, 2003. 

BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: O que é – O que não é. 2. Ed. Petrópolis, Rio 
de Janeiro: Vozes, 2013.  

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996.  

BONFIM, Benedito Calheiros. Globalização, flexibilização e desregulamentação 
do direito do trabalho. In: MACCALÓZ, Salete Maria et al. Globalização, 
neoliberalismo e direitos sociais. Rio de Janeiro: Destaque, 1997.  

BONNA, Ana Paula. A Vedação do Retrocesso Social como Limite à Flexibilização 
das Normas Trabalhistas Brasileiras. Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região. Belo Horizonte, v. 47, n.77, p. 51-66, jan./jun.2008. 

BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e 
governança. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais num contexto de austeridade: um 
elogio fúnebre ao princípio do retrocesso social?. Revista da Ordem dos 
Advogados, Vol. I/II, pp. 259-294. 2015. 

BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. La reforma laboral de 2017 y la negociación 
colectiva en Brasil. Revista Andaluza del Trabajo y bienestar social - Temas 
Laborales. n.139. 2017.  

BRANCO, Ana Paula Tauceda. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: 
o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

BRANDÃO, Rodrigo. São os direitos sociais cláusulas pétreas? em que medida? In: 
Direitos sociais - fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. 
Editora lumen juris: Rio de Janeiro, 200. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br>. 

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. Análise jurídica da 
exploração do trabalho – trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. 
São Paulo: LTr, 2004. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 
Coimbra: Almedina, 2003.  

CANOTILHO, J.J Gomes. Teoría de la Constitución. In: TONET, Fernando; ROCHA, 
Leonel Severo. A interconstitucionalidade como produção jurídica 
descentralizada dentro das novas observações estatais. Belo Horizonte: Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, 2017.  



274 

 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 
1988.  

CAPRA, Fritjof. Conexões Ocultas. Ciência para uma vida sustentável (Trad. 
Marcelo Brandão Cipolla). São Paulo: Editora Cultrix, 2002. 

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Trad. Claudia Sant’Ánna Martins. São 
Paulo: Gaia. 2010.  

CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; CARVALHO NETO, Abimael Clementino 
Ferreira de; GIRÃO, Henrique Andrade. A reforma trabalhista como consequência da 
necessidade de flexibilização das relações de trabalho diante da evolução da 
sociedade. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 
49-66, set./dez. 2017. p. 50-67 

CARVALHO, Osvaldo Ferreira de. Os Direitos Sociais Como Categoria 
Constitucional. Revista de direito público. v. 14. Porto Alegre: RDU, 2018.  

CASSAR, Vólia Bomfim. Uma das novidades da reforma trabalhista: o contrato 
intermitente. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, vol. 25, nº 
18, 2018. Escola Judicial do TRT da 21ª Região, Natal/RN, p. 251-252. 

CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do trabalho. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017. 

CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da 
sociedade civil global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global 
democrática. São Paulo: IFHC, 2005.  

CERVANTES, Aleida Hernandez. Capítulo terceiro: La producción de la 
globalización económica. Notas de uma pluralidade jurídica transnacional. 
Ciudad de México, 2014. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 

COMPARATO, Fabio Konder. Direitos Humanos no Brasil: o passado e o futuro. 
Revista USP. São Paulo, n. 43, p. 168/175. Setembro/novembro 1999.  

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. Parecer sobre o 
projeto de lei da reforma trabalhista, aprovado na Câmara dos Deputados (PL 
6787/2016 – Câmara Federal e PLC 38/2017 – Senado Federal). Disponível em: 
https://s.oab.org.br/arquivos/2017/06/reforma-trabalhista-preliminares-
inconstitucionalidades.pdf Acesso em 18 de maio de 2022 as 09:30. 

CONTO, Mário de. O princípio da proibição do retrocesso social: uma análise a 
partir dos pressupostos da hermenêutica filosófica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2008. 

CORREA, Carlos Romeu Salles. O princípio da proibição do retrocesso social no 
direito do trabalho, 2012. Dissertação. (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito 
da UFBA. 



275 

 

CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do 
Estado e do direito transnacionais. Revista Eletrônica do CEJUR, Vol. 1, n. 4, 
2009. 

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo (Org.). Globalização, transnacionalidade 
e sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2012. Livro eletrônico. 

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo A transnacionalidade e a emergência do 
Estado e do direito transnacionais. In: CRUZ, P.M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009.  

CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real; PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre 
o futuro do estado constitucional moderno. Revista brasileira de Políticas 
Públicas. V. 6. Brasília: UNICEUB, 2016.  

CRUZ, Paulo Marcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa 
Tecnológica como Ampliação de seus Fundamentos. Revista Sequência, 
Florianópolis, n. 71, p. 239-278, dez. 2015.  

CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise Siqueira. A sustentabilidade numa 
(necessária) visão transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; GARCIA, Heloise 
Siqueira; GUASQUE, Bárbara (Orgs.). O Estado no mundo globalizado: 
soberania, transnacionalidade e sustentabilidade. 1ed.Porto Velho: EMERON, 
2016, v. 1, p. 213-232.  

CRUZ, Paulo Márcio; SALLES, Alice Francisco da Cruz. Considerações sobre os 
direitos fundamentais sociais prestacionais e a sua concretização pelo poder 
judiciário. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós- Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.3, 3º quadrimestre de 
2011. 

CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e 
Estado no Século XXI. 2ª ed. Rev. E Ampl.  

CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo, 3 ed., 
1ª tir., Curitiba, Juruá, 2003.  

CUNHA, Yuri Rodrigues. El Estado brasileño y las reformas laborales: un análisis de 
la subcontratación como herramienta de las reformas administrativas a partir de los 
años 1960. Revista de Relações Internacionais da UFGD. Dourados, v. 4, n.7, p. 
225-247, jan/jun, 2015,  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30.ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2011.  

DALLEGRAVE NETO, José Afonso. (Coord.) Direito do Trabalho contemporâneo: 
flexibilização e efetividade. São Paulo: LTr, 2003. 

DANTAS, Ivo. Teoria do Estado contemporâneo. 3ª ed. Curitiba: Juruá, 2016.  



276 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. UNIC/Rio/005, Janeiro 
2009, p. 12. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 02.02.2020. 

DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: 
LTr, 2006. 

DELGADO, Gabriela Neves. Direitos humanos dos trabalhadores: perspectiva de 
análise a partir dos princípios internacionais do Direito do Trabalho e do Direito 
Previdenciário. Revista do TST, Brasília, vol. 77, no 3, jul/set 2011 .  

DELGADO, Gabriela Neves. Os direitos sociotrabalhistas como dimensão dos 
direitos humanos. Revista brasileira de direitos humanos. n. 5, abril-junho/2013, 
p. 5-23.  

DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego - entre o 
paradigma da destruição e os caminhos da reconstrução, São Paulo: LTr, 2006. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: 
LTr, 2018.  

DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista 
no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017. 

DEMARCHI, Clovis; OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues; ABREU, Pedro 
Manoel. Direito, Estado e Sustentabilidade. São Paulo: Intelecto, 2016.  

DENNY, Danielle Mendes Thame; GRANZIERA, Maria Luiza Machado; RUDIGER, 
Dorothee Susanne. Direitos humanos e acesso a mercados. Revista de Direito 
Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 377-409, set./dez. 2017. doi: 
10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i3.16418. 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 
DIEESE 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2018/notaTec200financiamentoSindical.html 
Acesso em 25 de março de 2021. 

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS 
SOCIOECONÔMICOS – DIEESE. Nota Técnica – O novo desmonte dos direitos 
trabalhistas: a MP 905/2019. Disponível em: < 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec215MP905.html> . Acesso em 
26.11.2019.  

DERBLI, Felipe. A aplicabilidade do princípio da proibição de retrocesso social no 
direito brasileiro. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). 
Direitos Sociais, fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2008.  

DUARTE, Clarice Seixas; GOTTI, Alessandra. A educação no sistema internacional 
de proteção dos direitos humanos. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.11, n. 1, 
1º quadrimestre de 2016. 



277 

 

DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais - Teoria e prática. 1ª 
ed. São Paulo: Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2014. 

DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins e Fontes, 1999. 

Encíclica Divini Redemptoris, 1937. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19370319_divini-redemptoris_po.html>. Acesso em: 01.02.2020. 

FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 
2000.  

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a 
dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico constitucional do 
Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: livraria do advogado Editora, 2008. 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. 
Salvador: JusPodivm, 2018. 

FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni dela globalizzazione. Bologna: Saggi,  

FERREIRA, Ana Paula Cavalcanti. Tecnologia de informação controle e mundo do 
trabalho: pensar tecnologia na ótica do trabalhador. Revista Eletrônica de ciências 
sociais.  Número 11 – Outubro de 2006. 

FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y 
ciudadanía. Construímos juntos el futuro? Revista NEJ – – NOVOS ESTUDOS 
JURÍDICOS. Itajaí, v.17, n.03, p.310-316, 2012.  

FERRER, Walkiria Martinez Heinrich; ROSSIGNOLI, Marisa. Constituição Federal e 
direitos sociais: uma análise econômica e social do atual estado brasileiro. Revista 
Argumentum – RA. Marília/SP, v. 19, n. 1, p. 27-50, Jan.-Abr. 2018. 

FlORI. José Luis. Os moedeiros falsos. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

FONSECA, Maíra Silva Marques da. Redução da jornada de trabalho a partir da 
análise do sistema capitalista de produção: fundamentos interdisciplinares. 
2011, p.112. Dissertação. (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). 

FONTANA, A. (Org.). Construindo a Sustentabilidade: uma perspectiva para o 
desenvolvimento regional. 1º ed. São Miguel do Oeste: McLee, 2001. 

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 3.ed. Belo Horizonte: 
Forum, 2016. 

FREITAS, Lenara Giron de. A desintegridade e a incoerência da reforma trabalhista: 
a necessidade de uma resposta adequada. Rev. Revista de Direitos 
Fundamentais nas Relações do Trabalho, Sociais e Empresariais| e-ISSN: 2525- 
9903. Evento Virtual. v. 6. n. 1. p. 80-102. Jan/Jun. 2020.  



278 

 

FURTADO, Celso. Os desafios da nova geração. Revista de Economia Política. 
São Paulo, vol. 24 n.4, p. 483-486, out./dez.2014. 

GABARDO, Emerson. Os direitos humanos fundamentais em face das reformas 
constitucionais neoliberais. Revista de Direito Administrativo & Constitucional. 
Curitiba: Juruá, n. 3, 1999, 230 p. 

GABARDO. Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a 
sociedade civil para além do bem e do mal, Belo Horizonte: Fórum, 2009.  

GALVÃO, Andreia. KREIN, José Dari. BIAVASCHI,  Magda Barros. TEIXEIRA, 
Marilane Oliveira, Dossiê reforma trabalhista. Campinas, Cesit/ie/Unicamp. 2017. 

GARCÍA-PELAYO. Manuel, “El Estado Social y democrático de Derecho en la 
Constitución Española”. In GARCÍA-PELAYO. Manuel, Las transformaciones del 
Estado contemporáneo, Madrid: Alianza Editorial, 1085.  

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio. 
Dimensão social da sustentabilidade e a pandemia da COVID-19: uma análise das 
desigualdades sociais. Revista de Direito Administrativo, Rio de janeiro, v. 280, 
n.1, p. 207-231, jan/abr.2021.  

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão Social do 
Princípio da Sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In: 
SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). 
Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. UNIVALI, 
2014.  

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A atividade portuária como garantidora do 
Princípio da Sustentabilidade. Revista Direito Econômico Socioambiental, 
Curitiba, v. 3, n. 2, p. 375-399, jul./dez. 2012.  

GARCIA, Heloise Siqueira, CRUZ, Paulo Márcio. A sustentabilidade em uma 
(necessária) visão transnacional. Prisma Jurídico, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 201-
224, jul./dez. 2016.  

GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um 
conceito de sustentabilidade solidária contribuições teóricas para o alcance do 
socioambientalismo. Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo, v.2, 
n.2, p. 147-168, Jul/Dez 2016.  

GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt 
Siqueira. Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo 
Márcio (Org.). Interfaces entre Direito e Transnacionalidade. Itajaí: UNIVALI: 
AICTS, 2020. 

GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos transnacionais de combate à pobreza: 
uma possibilidade de análise a partir da solidariedade sustentável, da 
economia e da governança transnacional. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) 
– Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí, maio de 2019. 



279 

 

GENRO, Tarso Fernando Herz. Direito individual do trabalho: uma abordagem 
crítica. 1. ed. São Paulo: LTr, 1985.  

GENRO, Tarso Fernando. Natureza jurídica do direito do trabalho, p. 84. In: SOUSA 
JÚNIOR, José Geraldo; AGUIAR, Roberto Arnaldo Ramos de (Org.). Introdução 
Crítica ao Direito do Trabalho. 1. ed. Brasília: UnB, 1991. 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. tradução de Raul Fiker. - 
São. Paulo: Editora UNESP, 1991.  

GIRALDO, Fernando Urréa. Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del 
mercado. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
1999.  

GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Governança e 
Sustentabilidade: constituindo novos paradigmas na pós-modernidade. In: SOUZA, 
Maria Cláudia da Silva Antunes; GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos 
sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. UNIVALI, 2014.  

GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez e LOPES, Mariane Helena. A dignidade da 
pessoa humana e o valor social do trabalho. Rev. Direito Econ. Socioambiental. 
Curitiba, v. 4, n. 2, p. 129-145, jul./dez. 2013. 

GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, Transnacionalidade e os Contornos de 
uma Democracia Da Pós-Modernidade. Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 
v. 28, n. 1: 129-152, jan./jun. 2012. 

GUNTHER, Luiz Eduardo; VILLATORE, Marco Antônio César. Globalização, crise 
econômica e negociação coletiva do trabalho no direito internacional do trabalho. 
Revista TST, Brasília, vol. 82, n 4, out/dez 2016. 

HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e 
sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista Direitos 
Fundamentais e Democracia, Curitiba, v.13, n.13, p.340-399, jan/jun.2013.  

HACHEM, Daniel Wunder. Impactos del estado social en el derecho constitucional y 
administrativo en brasil: un análisis de tres momentos . In: Estado social y 
derechos fundamentales en tiempos de retrocesso. BRAVO Álvaro Sánchez; 
CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson (Orgs.). Punto Rojo. España. 2019.  

HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e 
sociais: distinções e pontos de contato à luz da doutrina e jurisprudência brasileiras. 
In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). Direito 
público no Mercosul: intervenção estatal, direitos fundamentais e 
sustentabilidade: anais do VI Congresso da Associação de Direito Público do 
Mercosul: homenagem ao Professor Jorge Luis Salomoni. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. 

HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos 
fundamentais sociais: por uma implementação espontânea, integral e 
igualitária. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2014. 



280 

 

HAYEK, Fredrich August. O Caminho da servidão. Tradução de Anna Maria 
Capovilla, Jose Italo Stelle, Liane de Morais Ribeiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Instituto 
Liberal, 1990. 

HAZAN, Bruno Ferraz. A “reforma” trabalhista esquematizada: uma análise 
objetiva e comparada das mudanças e repercussões jurídicas decorrentes da 
lei n. 13.467 de 2017 e da medida provisória n. 808 de 2017. Belo Horizonte, 
RTM, 2018.  

HESPANHA, PEDRO. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos 
problemas e novos desafios para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 
Santos (Org.). Globalização Fatalidade ou Utopia. Volume I, Parte II, Capítulo 4. 
Edições Afrontamento.  

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução  de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: safE, 1991.  

IANNI, Octavio. Capitalismo, violência e terrorismo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2004.  

IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 10º ed. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 2002.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-
amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-
historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego
> Acesso em 23 de março de 2021. 

JESSUP, Philip. Direito Transnacional. Portugal: Ed. Fundo de Cultura, 1965. 

JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz 
Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. Puc-Rio, 2006. 

KANAYAMA, Rodrigo Luís. Limites às restrições aos direitos fundamentais na 
atividade de investigação do Poder Legislativo. Dissertação (Mestrado em Direito 
do Estado) – Universidade Federal do Paraná Curitiba, 2007. 

KELSEN, Hans. Le rapports de système entre le droit interne et le droit international 
public. In: VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do direito: Direito 
internacional, globalização e complexidade.  

KOH, Harold Hongju. Por que o Direito transnacional é importante. Faculty 
Scholarship, 2006,  

KOH, Harold Hongju. Why Transnational Law Matters. Faculty Scholarship Series. 
Paper 1793. Yale Law School Legal Scholarship Repository. HeinOnline – 24 Penn 
St. Int’l L. Rev. 752 2005-2006. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1793>. Acesso em: 28 fev. 2017. 

KOLLER, Carlos Eduardo; VILLATORE, Marco Antônio César. A Consolidação das 
Leis do Trabalho e a globalização: institutos em crise e os impactos na sociedade 



281 

 

hegemônica e capitalista brasileira. In: 70 anos de Consolidação das Leis do 
Trabalho: uma reflexão social, econômica e jurídica. São Paulo: Atlas, 2013.  

KREIN, José Dari. O Desmonte dos direitos, as novas configurações e o 
esvaziamento das ações coletivas. Tempo Social, revista de sociologia da USP, 
v.30, n.1, abril de 2018. 

LARES, Francisco Lozano. La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo Decente. 
Revista Internacional y Comparada de relaciones laborales y derecho del 
empleo Volumen 4, núm. 4, octubre-diciembre de 2016.  

LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de 
Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

LEDESMA, Carlos. Reformas laborales y proyeto global de desregulación y 
flexibilización laboral. Carta Social e do Trabalho, Campinas, n. 35, p. 01-18, 
jan./jun. 2017.  

LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho, Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1998. 

LIMA, Abil Lázaro Castro de Lima. A globalização econômica e a dissipação dos 
direitos sociais. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 3, n. 11, 
jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. 

LIMA, Gustavo da Costa. Ambiente & Sociedade – Vol. VI nº. 2 jul./dez. 2003. 

LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe. A influência da 
transnacionalização do direito e do neoconstitucionalismo na atuação da nova 
hermenêutica constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 
12, n. 38, p. 307-331, jan./jun. 2018. 

LIMA, Warley Freitas de; NASCIMENTO JUNIOR, Jaime Meira do. Restrições aos 
direitos fundamentais à luz da constituição brasileira de 1988. In José Marcos 
Miné Vanzella, Milena Zampieri Sellmann, Raúl Fernando Núnes Marín (Org.). 
Democracia, Ética e Efetivação de Direitos. 1 ed. Lorena: UNISAL, 2016.  

LOBO, Valéria Marques. A Justiça do Trabalho como vetor da Justiça Social. XXVII 
Simpósio Nacional de História: Conhecimento e diálogo social. Natal/RN, 2013, 
p. 1/PDF. Disponível em: <https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019 
01/1548875182_9a267a1789362640f9ab915a3dd91979.pdf>. Acesso em: 
01.02.2020. 

LOVATO, Ana Carolina; DUTRA, Marília Camargo. Direitos fundamentais e direitos 
humanos – Singularidades e diferenças. XVI Seminário Internacional Demandas 
Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 2019, p. 4. 
Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/index>. 
Acesso em: 13/03/2021. 

LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Constitucion. 5 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1995.  



282 

 

MACHADO, André Luiz. O Princípio da Progressividade e a Proibição de Retrocesso 
Social. In: RAMOS FILHO, Wilson (coord.). Trabalho e Regulação no Estado 
Constitucional. v. 3. p. 43-62. Curitiba: Juruá, 2011.  

MAIOR, Jorge Luiz Souto. Capitalismo, crise e direito do trabalho. In: Trabalho e 
justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013,  

MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales – Teoria 
General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid,1995.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. A reforma trabalhista no Brasil. In: 
GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Frei- tas; MARTINEZ, Luciano (coord.). Desafios 
da Reforma Trabalhista: de acordo com a MP 808/2017 e com a Lei 13.509/2017. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.  

MATTOSO, Jorge Eduardo Levi. Globalização, neoliberalismo e flexibilização. In: 
ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de; RAMOS, Alexandre (Org.). Globalização, 
neoliberalismo e o mundo do trabalho. Curitiba: IBEJ, 1998.  

MEIRELES, Ana Cristina Costa. A eficácia dos direitos sociais. Salvador: Jus 
Podium, 2008 

MENDES, Maria da Conceição Meirelles. Os direitos sociais trabalhistas e o 
princípio da proibição do retrocesso social, 2009, p. 165. Dissertação (Mestrado 
em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza.  

MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 9ª ed. São Paulo: RT, 2014.  

Ministério da Economia. Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-
acoes-2/caged-3/ Acesso em 24 de março de 2021. 

MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Morfologia do direito do trabalho na atualidade: 
Um diagnóstico acerca das relações de trabalho e de emprego. In: Trabalho e 
justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3. ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011.  

MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed., Coimbra: Coimbra, 2003. 

MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed., Coimbra: Centelho, 
1978. 

MORIN, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

MOURA, Marcelo de Souza. Judicialização das relações sociais no Brasil do 
século XXI: aspectos práticos da democratização do acesso à Justiça e ao Direito. 
Disponível em: 
<https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/41/114>. Acesso 
em: 01.02.2020 



283 

 

MPT. Ministério Público do Trabalho. Disponível em: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/9cbde164-5c39-4563-9fef-
d90fd1312954/Carta+CUT+Resp.+Solicitud++Centrales+Sindicales+Brasileñas+Juni
2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lQPqXEf  acessado em 30/04/2018 às 8:50. 

NAHAS, Thereza Christina. Reforma laboral en Brasil. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/presentation/wcms_651855.pdf Acesso em 24 de agosto 
de 2021 as 09:28.  

NAKAMURA, Andre Luiz dos Santos. Restrições aos direitos fundamentais. Revista 
direitos humanos fundamentais, Osasco, jul-dez/2016, ano 16, n.2.  

NASCIMENTO, Eliana Maria de Senna do; GONÇALVES, Sérgio Luiz. Democracia e 
transnacionalidade: a democracia como paradigma de garantia dos direitos 
fundamentais através da solidariedade no século XXI. Revista Brasileira de Direito, 
10(2): 85-101, 2014. 

NASCIMENTO, Rosilene. Contrato intermitente: trabalho humano just in time. In: 
FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves; MENDES, Márcia Cristina Sampaio 
(coord.). Reforma Trabalhista. Ribeirão Preto: Migalhas, 2017.  

NASSER, Salem Hikmat. Comentário ao texto “A justiça constitucional nos 
Contextos supranacionais” de Gilmar Mendes . In: NEVES, Marcelo (coord.). 
Transnacionalidade do Direito: Novas Perspectivas dos Conflitos entre Ordens 
Jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010.  

NETTO, Luísa Cristina Pinto. O princípio da proibição de retrocesso social. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 

NETTO, Luísa Cristina Pinto. Os direitos sociais como limites materiais à revisão 
constitucional. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. 

NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. In: ROMANCINI, Malu; RIBEIRO, Daniela 
Menengoti. A teoria da interconstitucionalidade: uma análise com base na 
américa latina. Revista de Direito Internacional. v. 2. Brasília: UNICEUB, 2015.  

NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2009.  

NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não 
expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. 

NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito. Coimbra: 
Almedina, 2006.RACE, Unoesc, v. 12, n. 1, p. 9-38, jan./jun. 2013. 

NOVAIS, Jorge Reis. Direitos sociais. Teoria jurídica dos direitos sociais enquanto 
direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra editora, 2010. 

NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república 
portuguesa, Coimbra: Coimbra, 2004, 344 p. p. 56-59. Para o Autor a consagração 



284 

 

da dignidade da pessoa humana impõe um dever-ser-jurídico, obrigando o Estado, 
conformando a ordem jurídica e vinculando o aparato estatal. 

NYE JR, Joseph. KEOHANE, Robert O. Transnational relations and world 
Politics. International Organization. Vol. 25. N. 03, 1971. P. 329-349. Consultado em 
http://www.jstor.org/stable/2706043. Acesso em 12/08/2010. p. 330.  

OIT. Conheça a OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--
pt/index.htm. Acesso em: 10 de março de 2021.  

OIT. O trabalho digno e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 
Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf Acesso em: 10 de março de 2021. 

OLIVEIRA, Rúbia Nazari. Do estado moderno ao estado constitucional – algumas 
considerações. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 1, n. 1, 3 
quadrimestre de 2006.  

OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito 
Transnacional. 2011.  

ONU. Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de 
Addis Abeba). Assembleia Geral da ONU, 17 de agosto de 2015. Disponível em: 
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf. Acesso em: 
09 de março de 2021.  

ONU. Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano. Estocolmo, 5-
16 de junho de 1972. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc. Acesso em: 
09 de março de 2021. 

ONU. Declaração do Milênio. Nova Iorque, 6 a 8 de setembro de 2000. Disponível 
em: http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 09 de 
março de 2021.  

ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Nova Iorque, setembro de 2015. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp- content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso 
em: 09 de março de 2021.  

ONUBR. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-da- onu/ Acesso em: 09 de março de 2021. 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. Conocer los derechos 
fundamentales en el trabajo. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-
san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf Acesso em 22/04/2021. 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---



285 

 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_736217.pdf Acesso em 25 de março de 
2021. 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC 
Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Dir
eitos%20Económicos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf Acesso em 22/02/2022 

PADILHA, Viviane Herbst. Direito do Trabalho na crise ou a crise do Direito do 
Trabalho? In: TEODORO, Maria Cecília Máximo et al (coord). Direito material e 
processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2017.  

PAMPLONA, Danielle Anne. O processo de decisão de questões políticas pelo 
Supremo Tribunal Federal – a postura do juiz. Tese apresentada ao Curso de 
Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como 
requisito à obtenção do título de Doutor em Direito em 2006. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp022108.pdf1>. Acessada 
em: 05.11.2017. 

PASOLD, Cesar Luiz; FERRER, Gabriel Real; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre 
o futuro do estado constitucional moderno. Rev. Bras. Polít. Públicas (Online), 
Brasília, v. 6, no 1, 2016 p. 21-37.  

PASOLD, Cesar Luiz. CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A 
transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito transnacionais. Revista 
Eletrônica do CEJUR, Vol. 1, n. 4, 2009, 1-24. 

PASOLD, Cesar Luiz. Função social do estado contemporâneo. 3 ed. 
Florianópolis: OAB/SC Editora co-edição Diploma Legal, 2003. 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011 

PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para 
o pesquisador do Direito. 9.ed. Florianópolis: OAB/SC; OAB Editora, 2005. 
 
PEREIRA, Ana Lucia Pretto. A reserva do possível como restrição à efetividade dos 
direitos fundamentais sociais. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.2, n.3, 
3º quadrimestre de 2007. 

PEREIRA, Antônio Celso Alves. A normas de jus cogens e os direitos humanos. 
Disponível em < http://www.faa.edu.br/revistas/docs/RID/2009/RID_2009_02.pdf>. 
Acesso em 10.11.2018.  

PEREIRA. Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e 
mecanismos de controle. Brasília: MARE, 1997.  

PEREIRA. Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil, 7. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1977. 

PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 6. ed. Madrid: 
Tecnos, 1995.  



286 

 

PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. Manifestações do Direito Transnacional e da 
Transnacionalidade. In: PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio; BALDAN, Guilherme 
Ribeiro (Org). Transnacionalidade e sustentabilidade: possibilidades em um 
mundo em transformação. Rondônia: Emeron, 2018. 

PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação 
dos Direitos Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na 
Itália e na União Europeia. 2014. 344 fls. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), 
Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI, Programa de Pós- graduação em Ciência 
Jurídica, Itajaí, 2014.  

PIOVESAN, Flávia. Proteção dos direitos sociais: desafios do ius commune sul-
americano. Revista TST. Brasília, vol. 77, n. 4, out/dez 2011.  

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de 
Janeiro: Campus-Elsevier, 2000.  

PORTO, Lorena Vasconcelos. O trabalho humano na história e o nascimento do 
direito do trabalho. In: Trabalho e justiça social: Um tributo a Mauricio Godinho 
Delgado. São Paulo: LTr, 2013. 

Protocolo de São Salvador – PSS Disponível em:  
https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/sansalvador.pdf Acesso em 
22/02/2022 

PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales - El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el 
contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. 3ª edición, 
Madri: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2007. 

RACE, Unoesc, v. 12, n. 1, p. 9-38, jan./jun. 2013. 

REAL FERRER, Gabriel a. La construcción del Derecho Ambiental. Revista 
Aranzadi de derecho ambiental (Pamplona, España). n. 1. 2002, p. 73-93.  

REAL FERRER, Gabriel; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. 
Sustentabilidade: um novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos, 
[S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 2014. ISSN 2175- 0491.  

REAL FERRER, Gabriel. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y 
ciudadanía ¿Construimos juntos el futuro? Revista Eletrônica Novos Estudos 
Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, dezembro de 2012. 

REAL FERRER, Gabriel. En trabajo se ha realizado en contexto de una 
consultoria (ROLAC 2014- 043) realizada para la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (PNUMA-UNEP).  

REAL FERRER, Gabriel. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del 
Derecho. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Denise Schmitt 
Siqueira (orgs.). Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Itajaí:́ 
Editora Univali, 2013.  



287 

 

REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do retrocesso no direito do 
trabalho, São Paulo: LTr, 2010.  

RIAL, Noemí. La flexibilidad laboral y sus consecuencias. Revista em linea del 
Instituto de Estudios Legislativos. Buenos Aires. Ano II, Número XVI, fevereiro de 
2018.  

RIBEIRO, Gustavo Lins. Condição Transnacionalidade. Série Antropologia, 
Brasília, v. 223, p.1-34, 1997. Disponível em: 
<http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie223empdf.pdf>. Acesso em: 08 de fevereiro 
de 2022.  

RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento: Antecedentes, 
Significados e Consequências. Renovar: Rio de Janeiro, 2007.  

ROCHA, Cláudio Jannotti; MELO, Francisco Matheus Alves e; FERREIRA, Vanessa 
Rocha. Reforma trabalhista, empregado hipersuficiente e precarização. Revista 
Meritum, Belo Horizonte, vol. 15, n. 2, p.168-184, Maio/Ago. 2020. DOI: 
https://doi.org/ 10.46560/meritum.v15i2.7861.  

ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An introduction to 
Sustainable Development. Londres: Earthscan, 2008.  

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2009. 

SALES, Cleber Martins; BRITO, Marcela Palma de; AZEVEDO NETO, Platon 
Teixeira de; FONSECA, Rodrigo Dias da. Reforma trabalhista comentada MP 
808/2017: análise de todos os artigos. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 
2018. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Linha de horizonte. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa (Org.). A globalização e as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2005.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. O processo da globalização. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa (Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? Lisboa: 
Afrontamento, 2001. 

SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 18 ed. Rio de Janeiro: Record, 2009.  

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O Direito Constitucional-
Ambiental brasileiro e a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Constituição, 
Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Curitiba, 2019, v. 11, n. 20, p.42-110, jan-jul, 2019.  

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança 
Jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de 
retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Disponível em: < 



288 

 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15197-15198-1-PB.pdf> Acesso 
em: 19 de abril de 2021. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010.  

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 10. ed. ver. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria 
do advogado editora, 2015. 

SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional 
ambiental. Estudos sobre a constituição, os direitos fundamentais e a proteção 
do ambiente, 2001.  

SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na constituição de 1988. 
In: PASQUALINI, Alexandre et al. O direito público em tempos de crise: estudos 
em homenagem a Ruy Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do advogado editora, 
1999. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: 
contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988 – 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre – Belo Horizonte, 2009. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, 
Abril de 2017. Disponível em: 
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-
garantias-fundamentais>. Acesso em: 14/03/2021. 

SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais e Globalização: Limites Ético-Jurídicos ao 
Realinhamento Constitucional. Revista de Dir. Administrativo, Rio de Janeiro, 223: 
153-168, jan./mar. 2001. 

SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Serviço público: garantia fundamental e 
cláusula de proibição de retrocesso social . Curitiba: Íthala, 2016. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

SERRADOR, Maria Eliza Visenta Olmos. Breves apontamentos acerca dos direitos 
fundamentais. Revista Jurídica "9 de Julho", São Paulo, nº 2, p. 119-126, 2003. 

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 5 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008.  

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10.ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1995. 

SILVA, Lucilaine Ignacio da Silva; SILVA, Moacyr Motta da; Justiça social e valor 
social do trabalho: Uma síntese crítico-reflexiva sobre os valores. Revista 



289 

 

Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 5, nº 3, 3º quadrimestre de 2010. 

SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia de direito do trabalho. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 1999. 

SILVA, Moacyr Motta da. Do Estado: Fundamentos teóricos. In: A tutela 
jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente, São Paulo: LTr, 1998. 

SILVEIRA, Edson Damas da. RAMOS JÚNIOR, Dempsey Pereira. Globalização 
multicultural, direitos universais humanos e socioambientais. Revista Direito 
Econômico e Socioambiental, Curitiba, v.2, n.1, p. 11-39, jan/jun. 2011.  

SINGER, Paul. A Cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 
Bassanezi (Orgs.) História da Cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003.  

SODRÉ, Nelson Werneck. A farsa do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Graphia, 1997. 

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O conflito entre o novo CPC e o processo do trabalho. 
Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, Curitiba, 
PR, v. 4, n. 44, p. 7-49, set. 2015. 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: 
teoria, história e métodos de trabalho. 2 ed., 3 reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 
2017.  

SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; BOTEGA, João Luiz de Carvalho. 
Sustentabilidade, Sociedade de risco e alimentos transgênicos: disputas 
definitórias e o projeto de lei n. 4.148/08. (p. 255-274). XXIV Congresso Nacional 
do CONPEDI – UFMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA. Florianópolis: CONPEDI, 
2015. 

SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliete Ruana. A 
sustentabilidade no alumiar de Gabriel Real Ferrer: reflexos dimensionais na 
avaliação ambiental estratégica. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes; 
GARCIA, Heloise Siqueira (org). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo 
Gabriel Real Ferrer. UNIVALI, 2014. p. 19. 

SOUZA, Vanessa Roberta do Rocio. Flexibilização dos direitos trabalhistas & o 
princípio da proibição do retrocesso social. Curitiba: Juruá, 2011. 

STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. Direito 
e transnacionalidade, Curitiba: Juruá, 2011. 

STELZER, Joana. Transnacionalização: o emergente cenário do comércio 
mundial. In: Revista Portuária, Itajaí, Julho de 2009. Disponível em: 
http://www.revistaportuaria.com.br/colunas/391. Acesso em 20.11.2019. 

STRECK, Lenio Luiz, MORAIS, José Luis Bolzan, Ciência política e teoria do 
estado. 5 ed. ver. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006. 



290 

 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. 

STUCHI, Victor Hugo Nazário. A valorização do trabalho humano como forma de 
realização do ideal de justiça social. Scientia FAER, Olímpia - SP, Ano 2, Volume 2, 
1º Semestre, 2010, p. 131. 

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456594&ori=1 
Acesso em 24 de março de 2021. 

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456516&ori=1 
Acesso em 24 de março de 2021. 

TEIXEIRA, Alessandra Vanessa; PIFFER, Carla. A sociedade líquida transnacional 
das corporações e a proposta de uma sustentabilidade humanista. In: PILAU 
SOBRINHO, Liton Lanes; CRUZ, Paulo Márcio; SILVA, Rogério da. Jurisdição 
constitucional, democracia e relações sociais. Itajaí: UNIVALI, 2019. 

TEIXEIRA, Marilane Oliveira. El derrumbe de los derechos: la reforma laboral em 
Brasil. Revista Bravas, n.1, março de 2017. 

TEODORO, Maria Cecília Máximo. O princípio da adequação setorial negociada: 
limites e fortalecimento da negociação coletiva. In: REIS, Muradas Reis. MELLO, 
Roberta Dantas de. COURA, Solange Barbosa de Castro (Coord.) Trabalho e 
justiça social: um tributo a Mauricio Godinho Delgado. São Paulo: LTr, 2013.  

Tribunal Superior do Trabalho – TST. Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes Acesso em 26 de 
março de 2021. 

UNITED NATIONS ORGANIZATION. GLOBAL ISSUES: GOVERNANCE. United 
Nations – UN. Disponível em: <http://un.org/en/globalissues/governance>. Acesso 
em 09 de fevereiro de 2022. 

VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do direito: Direito internacional, 
globalização e complexidade. Tese. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2012.  

VEIGA, José Eli. A emergência socioambiental. São Paulo: Senac: UNESP, 2012.  

VIANA, Márcio Túlio. A proteção social do trabalhador no mundo globalizado - O 
direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista LTr. São Paulo, v. 63, n. 07, 
jul./1999. 

VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Reforma Trabalhista: uma análise dos 
efeitos jurídicos das principais modificações impostas pela lei 13.467/2017. In: 
GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Freitas; MARTINEZ, Luciano (coord.). Desafios 
da Reforma Trabalhista: de acordo com a MP 808/2017 e com a Lei 13.509/2017. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.  



291 

 

VIEIRA JUNIOR, Dicesar Beches. Teoria dos direitos fundamentais: Evolução 
histórico-positiva, regras e princípios. Revista da Faculdade de Direito - RFD-
UERJ, Rio de Janeiro, nº 28, dez. 2015. 

VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. 
Rio de Janeiro: Record, 2001.  

VILLATORE, Marco Antônio César; PAVANI, Gustavo Barby. Novas formas de 
trabalho e a reforma trabalhista brasileira (Lei 13.467, de 13 de julho de 2017): 
precarização e desvalorização do emprego ligado diretamente à globalização. In: 
Direito do Trabalho e Meio Ambiente de Trabalho I. Anais do CONPEDI. São Luis, 
2017. 

VILLATORE, Marco Antônio César. CHARÃO, Anderson Pereira. O contrato de 
trabalho intermitente na reforma laboral e os danos ao trabalhador, p.121. In: 
STÜMER, Gilberto. DORNELES, Leandro do Amaral D. (Org.). A reforma 
trabalhista na visão acadêmica. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2018. 

VILLATORE, Marco Antônio César. PRIGOL, Natália Munhoz Machado. Direito 
individual do trabalho e a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) à luz da Constituição 
de 1988, p.154. In: STÜMER, Gilberto. DORNELES, Leandro do Amaral D. (Org.). A 
reforma trabalhista na visão acadêmica. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2018. 

WEBER, Max. Economia y Sociedad. José Medina Echovarria e outros. 4 ed., 
México: Fondo da Cultura e Economia, 1969. 

WELLER, Jurgen. La flexibilidad del mercado de trabajo en América Latina 
y el Caribe. Aspectos del debate, alguna evidencia y políticas. o 
CEPAL-SERIE Macroeconomía del desarrollo N 61. Santiago- Chile, dezembro de 
2007. 

WORLD BANK. Governance and Public Sector Management. Poverty Reducion 
and Economic Management-PREM. The World Bank. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resource
s/PSGDataSheet. pdf>. Acesso em 09 de fevereiro de 2022. 

XAVIER, Laércio Noronha. Reinterpretação conceitual do desenvolvimento 
sustentável em face do planejamento urbano e da economia circular. Revista de 
Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 233-266, jan./abr. 
2017. doi: 10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i1.17691. 


		2022-09-08T10:38:06-0400
	Brasil
	VINICIUS DE ASSIS
	Assinador Serpro




