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Fantástico endividamento público (R$ 3 trilhões). 

Desemprego crescente: 13 milhões de trabalhadores. 

Mais empresas fechando e menos abrindo. 

Anacronismo da CLT: novas formas de trabalho.  

Sobrecarga de processos na Justiça do Trabalho: 3 
milhões e congestionamento na execução. 

 Inversão do sentido constitucional da flexibilização pela 
Justiça do Trabalho: admitida pela via judicial (aplicação 
de princípios) e impedida pela via negocial (anulação de 
cláusulas de acordos e convenções coletivas).  

A Realidade Atual: O que acontece? 



 

Desenvolvimento Econômico e Social 

Harmonia nas Relações Trabalhistas 

Capacidade Produtiva e Competitiva das 
Empresas 

Proteção Real do Trabalhador 

Empregabilidade 

Segurança Jurídica 

Convergências 

 

 

Os fins: O que queremos? 



 

Prestigiar e estimular a negociação coletiva (ou 
ampliar o conceito de indisponibilidade de 
direitos) 

Admitir os meios alternativos de composição 
dos conflitos individuais e coletivos: arbitragem, 
conciliação e mediação (ou monopólio judicial) 

Reduzir o intervencionismo estatal: legal e 
judicial (ou rigidez e ativismo judiciário) 

Divergências 

Os Meios: Como chegar lá? 



 
 Princípio da Primazia do Trabalho sobre o Capital 

 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 Princípio da Solidariedade 

 Princípio da Proteção 

 Princípio da Subsidiariedade 

 

Necessidade de Conjugá-los 

Os Princípios: Que valores? 



 
PL 4.962/16 – Prestigiar a Negociação Coletiva 

(Autor: Dep. Júlio Lopes; Rel. Dep. Orlando Silva). 

PL 6.787/16 – Mini Reforma Trabalhista proposta 
pelo Governo (Rel. Dep. Rogério Marinho). 

PLC 30/15 (antigo PL 4330/04) – Regulamentação 
Terceirização (Rel. Sen. Paulo Paim, autoria Dep. 
Sandro Mabel) ou PL 4.302/98 (Rel. Laércio 
Oliveira). 

PLS 218/16 – Trabalho Intermitente (Autor: Sen. 
Ricardo Ferraço) 

Reforma Trabalhista: Qual? 



 

Admitir a flexibilização das normas trabalhistas 
mediante negociação coletiva, com vantagens 
compensatórias. 

Ampliação do tempo dos contratos temporários e de 
tempo parcial. 

Marco Regulatório para a terceirização. 

Admissão da arbitragem para dissídios individuais. 

Valorização das Comissões de Conciliação Prévia. 

 Representante dos empregados com atividade 
conciliatória. 

 

Reforma Trabalhista: O que? 



 
 Congresso Nacional: PLs sobre Negociação Coletiva, 

Terceirização, Trabalho Intermitente e outros. 

 STF: Precedentes sobre Negociação Coletiva (PDV BESC e 
Supressão de Horas “In Itinere”) e Temas de Repercussão 
Geral (725 e 739, sobre Terceirização, e 932, sobre 
Responsabilidade Objetiva em Acidente de Trabalho). 

 

Outros “Cases”: Banco Postal, Plano Saúde Correios, Horas 
“In Itinere”, Horas Extras Bancos (prova testemunhal x 

cartões de ponto) e Caminhoneiros (testemunhas x 
tacógrafo), RMNR Petrobrás...  

Reforma Trabalhista: Quem? 



 
 1º Semestre de 2017 – Reforma Trabalhista 

 2º semestre de 2017 – Reforma Previdenciária 

 2018 – Reforma Sindical (acabar com a contribuição 
sindical e a unicidade sindical) 

 

Para um Brasil Maior, um Estado menor 

Conclusão: Quando? 


