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RESUMO: Partindo do conceito de efeito social da norma jurídica como 
socialmente eficaz a que apresenta relação entre o texto da norma e o seu 
impacto na realidade, pontua-se o papel do Poder Legislativo na efetivação dos 
direitos sociais, através das políticas públicas. Também se indica o papel da 
Administração Pública, dado que esta serve como interface entre Estado e 
sociedade, faz mister questionar atos da administração pública como plebiscito, 
referendo e outras formas de consultas públicas que ensejem o debate com a 
sociedade, visando maior eficácia de políticas públicas. Para tanto utiliza-se 
como objeto de estudo a Reforma trabalhista de 2017 no Brasil, a qual foram 
introduzidas alterações na Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei 
13.467/2017. Com a hipótese que o pressuposto de modernização da CLT a fim 
de promover o aumento de empregos gerou efeitos sociais negativos, como 
supressão do Direito do Trabalho, mitigação da Justiça do trabalho e 
precarização deste. Ademais justifica-se a relevância do tema na importância em 
discutir o caminho que o trabalho, como direito social tem sido tratado no Brasil, 
para tanto baseia-se o presente ensaio na metodologia bibliográfica, a partir de 
revisão de textos, doutrinas e documentos. Assim, objetiva-se demonstrar que a 
Reforma Trabalhista, como política pública, seria instrumento que o Poder 
Legislativo efetivaria o direito social, no caso o direito ao trabalho, porém este 
fracassou, visto que tem-se como resultado parcial os efeitos sociais negativos, 
tais quais no âmbito do Direito do Trabalho a contínua supressão de direitos, 
dada a prevalência do negociado sobre o legislado, que desfaz a tentativa do 
Direito do Trabalho em equilibrar a situação de hipossuficiência do trabalhador 
em relação ao empregador, a partir da perspectiva protecionista. Destarte, intui-
se que a Justiça do Trabalho será puramente de função homologatória de 
acordos, visto que a Reforma encoraja a adoção de negociado sobre o legislado, 
ou seja, do acordo individual entre empregador e trabalhador com o objetivo de 
rescindir o contrato de trabalho e quitar as verbas rescisórias devidas pela 
empresa ao trabalhador, como férias, horas extras e 13º salário. Tendo essas 
novas configurações no mundo do trabalho, as alterações prejudiciais ao Direito 
do trabalho e enfraquecimento do judiciário no poder de intervenção para 
solução de conflitos no âmbito trabalhista, prevê-se a precarização como futuro 
do trabalho, intensificada pela expansão de formas e condições de trabalho que 
atendem unicamente ao empregador, precarizando o trabalho. Admitindo a 
hipótese apresentada, conclui-se que a reforma trabalhista é norma com 
potencial de efeitos sociais negativos, tendo em vista que além de não ser eficaz 
em seu pressuposto de aumento de emprego no Brasil, produz máxima 
exploração dos trabalhadores, precarização dos postos de trabalho, contenção 
da Justiça do Trabalho. 
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