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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 
 
RESUMO: O Direito do Trabalho encontra-se violentamente ameaçado pelas investidas 
neoliberais realizadas nos últimos anos. Faz-se imperiosa a assimilação deste arranjo de fatores 
que compõem esta doutrina socioeconômica responsável pela supressão de direitos sociais, 
desrespeitando igualmente garantias constitucionais arduamente alcançadas. Busca-se 
precipuamente abordar os prejuízos decorrentes das “flexibilizações” das relações trabalhistas, 
bem como o contexto em que tais reformas irrompem no ordenamento jurídico brasileiro.  
Trazendo à baila métodos que permitam contornar a precarização da já tímida parcela de 
direitos que garantem ao trabalhador a mínima dignidade. O tema do presente envolve a 
possibilidade inaugurada pela tenra e excêntrica Lei Trabalhista de que cláusulas individuais 
do contrato de emprego tenham validade idêntica às normas do contrato coletivo, prevendo, 
ademais, hipótese em que sobressair-se-á em relação à própria lei caso seja o empregado 
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; a inovação 
mostra-se ilógica ao equiparar a autonomia coletiva da vontade à autonomia individual, haja 
vista serem obviamente assimétricas, revelando a desconsideração pelo Princípio da Proteção 
de modo a atentar contra o Direito Trabalhista, deve-se observar que a relação entre o dono do 
capital e quem oferece a força laboral é desigual só por si. O Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região não nega vigência à lei, mas orienta sua interpretação adotando a que melhor atenda 
aos fundamentos republicanos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. 
Demarcou o avanço histórico dos direitos sociais, sobretudo dos direitos do trabalhador, ao qual 
se veio a adjetivar posteriormente, caracterizando-se como um direito ao trabalho digno, com 
remuneração simétrica à sua complexidade e voltado à efetivação da justiça social. Investigou 
o desenvolvimento perante as Constituições e Convenções Internacionais, ressaltando a 
seriedade com que o Poder Judiciário salvaguardou o valor social do Trabalho ¬ consonante 
com a dignidade da pessoa humana em detrimento de políticas econômicas que pouco prezam 
pelo empregado, muito pelo contrário, condenam milhões de pessoas ao desespero, para então 
subtrair-lhes a única riqueza restante, a força física. Alguns fatos coevos à figura do empregado 
“hipersuficiente”, como as tentativas de reduzir o conteúdo de normas relativas à definição de 
“trabalho análogo à escravidão”, demonstraram que princípios manifestados na Encíclica 
Rerum Novarum, há mais de 120 anos, permanecem inauditos, como a concepção de que o 
homem não deve ser visto como um meio para que se alcance o capital, mas o oposto, servindo 
o capital à humanidade e solidariedade social. A sistemática de pesquisa embasou-se em 
bibliográfica e de campo com a devida obtenção de dados jurídicos nas Varas do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região, e posterior entrevista de autoridades políticas e judiciais, 
com o propósito de descriminar prováveis fatores políticos geradores desta Reforma 
Trabalhista, e como o problema em relevo vem sido enfrentado pelo Poder Judiciário.   
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