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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 
 
RESUMO: Presente projeto tem como objetivo demonstrar a diminuição ao acesso à justiça do 
trabalho, as inconsistências trazidas com a reforma e a violação dos princípios trabalhista diante 
da  lei 13.467/17, a qual possui dispositivos legais que não podem ser aplicados no ordenamento 
jurídico pátrio face à clarividente ofensa aos termos do art. 5º e seus incisos da CF/88. Constata-
se ainda na pesquisa, a determinação do Supremo Tribunal Federal o qual conferiu caráter 
supralegal aos tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil, razão pela 
qual os artigos da reforma vão contra a Declaração América dos Direitos e Deveres do Homem 
e Pacto de São José da Costa Rica de 1969, devidamente subscritos pelo Brasil, que asseguram 
o direito ao amplo acesso à justiça.  Trata-se de direito humano, fundamental, alçado pelo STF 
ao status de supralegalidade, prevalecendo, assim, sobre as leis ordinárias, como o é a lei 
13.467/17. Inaplicável, portanto, a norma inserta dos artigos trazidos com a Reforma 
Trabalhista, visto que são de hierarquia inferior. Pretende-se ainda utilizar como forma de 
metodologia o desenvolvimento bibliográfico, documental e jurisprudencial brasileiro, 
analisando os julgados em primeira instância na justiça do trabalho, tendo em vista o pouco 
tempo em que a lei 13.467/17 está em vigência, buscando considerar e priorizar os princípios 
norteadores da justiça do trabalho, o qual sempre privilegiou a busca pela igualdade entre as 
partes, levando em consideração a vantagem que os empregadores possuem. Busca-se através 
de analises de sentenças apresentar argumentos sólidos que comprovem o impacto negativo que 
a Reforma Trabalhista trouxe para o empregado com relação ao acesso à justiça e aos princípios 
trabalhistas, demonstrando desta maneira o impacto causado nos direitos fundamentais 
constitucionais e aos direitos humanos inerentes a todo ser. A referida lei encontra-se em 
processo de iniciação, logo, são poucos os estudos e análises até agora feitos, os quais embasam-
se nas decisões de primeira instância. O estudo almeja o entendimento sobre a o impacto da 
reforma na população de baixa renda, os trabalhadores de usinas e industriais, que são os 
maiores prejudicados. Desta forma presente projeto tem por busca o resultado de possíveis 
explanações com relação a inconstitucionalidade da Reforma Trabalhista Brasileira e os 
impactos que a referida lei trouxe ao país.  
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