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PRESSUPOSTOS ECONÔMICOS PARA UMA REFORMA TRABALHISTA(1)



REFORMA TRABALHISTA: LEI n. 
13.467/2017. ORIGENS. NEGOCIAÇÃO 
VS. LEGISLADO



A REFORMA TRABALHISTA

► O Governo pretendia promover uma “minirreforma”
trabalhista no Brasil. De menos de dez artigos no texto original,
porém, chegou-se, com Rogério Marinho, a mais de cem artigos
alterados.

►Originalmente o PL era uma medida provisória, sem os
requisitos constitucionais da necessidade e da urgência (artigo 62,
caput, CF). “O Brasil tem pressa”. Na redação da Lei n.
13.467/2017, a Justiça do Trabalho só interfere nos acordos e

convenções coletivas de trabalho em caso de vício de forma (art. 8º,
par. 3º, CLT). Mediocrização da Justiça do Trabalho. Para um
direito menor, uma justiça menor. Isto se reinstalou no relatório
do Dep. Marinho: art. 8º, par. 3º.

►Âmago ideológico do PL n. 6.787/2016: prevalência do
negociado sobre o legislado.



A REFORMA TRABALHISTA

► Art. 611-A/CLT: as convenções e os acordos coletivos de trabalho
prevalecerão sobre leis quaisquer leis - ainda que “in pejus” - nos seguintes
casos:

(a) livre pactuação da forma de cumprimento da jornada de trabalho,
“observados os limites constitucionais” (no PL n. 6.797/2016, seria “desde
que não ultrapassado o limite mensal de 220 horas” = aumento indireto da
jornada constitucional do trabalhador);

(b) bancos de horas anual;

(c) adesão ao “programa seguro-emprego”, da Lei n. 13.189/2015, que
derivou do “programa de proteção ao emprego” (PPE) do governo
anterior (= perenização de um modelo de “flexissegurança” que deveria ser
excepcional e transitório);

(d) horas “in itinere”? (= prefixação/tabelamento/eliminação?);



A REFORMA TRABALHISTA

► Art. 611-A/CLT: as convenções e os acordos coletivos de
trabalho prevalecerão sobre leis quaisquer leis nos seguintes
casos: (...)

(e) intervalo intrajornada (respeitado o “minimum minimorum”

de trinta minutos; Súmula n. 437, II, TST?);

(f) ultratividade dos instrumentos coletivos da categoria? (v.
Súmula 277 do TST, com eficácia suspensa pela ADPF n. 323, rel.
Min. Gilmar Mendes); impossibilidade legal (art. 614, par. 3º,
CLT)

(g) estabelecimento de plano de cargos e salários; depois:
“identificação dos cargos que se enquadram como funções de

confiança” (= possibilidade de fraudes, especialmente na
combinação com o art. 8º, par. 3º);



A REFORMA TRABALHISTA

► Art. 611-A/CLT: as convenções e os acordos coletivos de trabalho prevalecerão sobre
leis quaisquer leis nos seguintes casos: (...)

(h) regulamento de empresa;

(i) plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do
empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de
confiança;

(j) regime de sobreaviso, trabalho intermitente, teletrabalho (= possibilidade de
relativização/eliminação de direitos em hipóteses como a do teletrabalho, apesar da
equiparação feita no art. 6º, par. único, CLT);

(k) representante dos trabalhadores no local de trabalho;

(l) remuneração por produtividade (cana de açúcar? V. Processo n. 0001117-
52.2011.5.15.0081, Ministério Público do Trabalho v. Usina Santa Fé, rel. Des. Hélio
Grasselli); depois: incluídas as gorjetas e a remuneração por desempenho individual
(inciso IX);

(m) a modalidade de registro da jornada de trabalho (Direito Tutelar do Trabalho →
matéria de ordem pública, de absoluta indisponibilidade).



A REFORMA TRABALHISTA – PL n. 6.797/2016 (5)

► Art. 611-A/CLT:

(n) troca do dia de feriado;

(o) enquadramento de grau de insalubridade;

(p) prorrogação de jornada em ambientes insalubres,
“sem licença prévia das autoridades competentes do

Ministério do Trabalho” [relativizando, no plano
coletivo, a regra do art. 60];

(q) prêmios de incentivo em bens e serviços;

(r) participação nos lucros e e resultados.



A REFORMA TRABALHISTA

► Constituição, artigo 7º, caput: o rol de direitos sociais “stricto

sensu” compreende “os direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição

social”.

► O princípio da norma mais favorável tem status constitucional
no Brasil. Logo, as convenções e acordos coletivos do trabalho têm

função eminentemente "protetora": sua finalidade básica é
melhorar a condição do trabalhador (alteração “in melius”).

►JEAN-JACQUES JAVILLIER: prevalece a ordem pública
social, pela qual o "sempre mais" jurídico conduz ao "sempre

melhor” social. A negociação coletiva deveria servir para elevar a
condição social dos trabalhadores. Para isto, o art. 7º, XXVI, CF.



A REFORMA TRABALHISTA

►PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA (Godinho

Delgado).Apenas excepcionalmente a negociação coletiva pode reduzir direitos, mas
com a devida contrapartida social (porque se trata de negócio jurídico coletivo
assimilado à transação – de concessões recíprocas −, não às renúncias) e nas
exclusivas hipóteses do texto constitucional: jornada (art. 7º, XIII, in fine), salário

(art. 7º, VI, in fine) e turnos ininterruptos de revezamento (artigo 7º, XIV, in fine).
Somente nesses casos. Para mais, normas de indisponibilidade absoluta e relativa.

►Logo, não há autorização constitucional para a flexibilização, via negociação
coletiva, do gozo das férias (art. 7º, XVII, c.c. art. 134/CLT), do registro de ponto
(art. 74/CLT), da participação nos lucros e resultados (art. 7º, XI, 1ª parte, c.c. Lei
n. 10.101/2000, art. 3º, §§ 2º e 4º), das horas “in itinere” (art. 58, §2º, CLT, apesar
de decisões condescendentes do TST, como no RR n. 414.174/1998.9, rel. Min.
Aloysio Corrêa da Veiga), do banco de horas (art. 59, §2º, CLT), do trabalho
remoto (art. 6º, par. único, CLT), do intervalo intrajornada (art. 71/CLT; o TST
reconheceu a sua estrita vinculação com a saúde do trabalhador: Súmula n. 437,
II), da remuneração por produtividade. Não há autorização constitucional para
flexibilização em matéria de saúde e segurança do trabalho: intervalos,
enquadramento de insalubridade, prorrogação de jornada insalubre e afins. Art.
611-B, par. único: duzentos anos de retrocesso (Peel’s Act de 1802: “Health and

Moral s of Apprentices Act”).



A REFORMA TRABALHISTA – PL n. 6.797/2016 (7)

► TEIXEIRA FILHO: “quão mais rígida é a organização sindical, mais

tormentosa é a negociação coletiva"; “quão mais fortes e representativos

são os sindicatos, menor é a necessidade de intervenção legislativa".

► A ideia vazada na Lei n. 13.467/2017 poderia até ser oportuna e útil
se o atual quadro sindical brasileiro apontasse para o predomínio de
sindicatos fortes e representativos. Não é o caso:
(a) organização sindical brasileira é extremamente rígida;
(b) financiamento estatal da atividade sindical (= contribuições
sindicais obrigatórias, que têm natureza de tributo); e
(c) estrutura sindical em geral frágil e pouco representativa, em razão
da unicidade sindical.

►Mais de 17.000 sindicatos, alcançando pouco mais de 17% dos
trabalhadores ocupados. Na Argentina e na Alemanha (pluralidade
sindical), os sindicatos não chegam à centena. Menos de 50% negociam

acordos ou convenções coletivas.



REFORMA TRABALHISTA (2): 
HORAS DE PERCURSO, 
COMPENSAÇÃO E JORNADA 12 
x 36



A REFORMA TRABALHISTA: JORNADA DE TRABALHO

► Art. 7º, XIII: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (...) duração do trabalho normal
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

● Súmula 444/TST: validade da jornada 12 x 36, “em caráter excepcional”, mediante ACT ou
CCT.

► Art. 59. (...) § 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por
acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou
escrito, para a compensação no mesmo mês.”

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário
de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados
ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo
abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e
serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando
houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.”

● OJ SDI-1 n. 388: jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno: adicional

devido.

● Súmula 444: remuneração em dobro dos feriados trabalhados.



A REFORMA TRABALHISTA: JORNADA DE TRABALHO

►Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de
jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a
repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não
ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo
adicional.

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o
acordo de compensação de jornada e o banco de horas.

● Súmula n. 85: a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de
compensação de jornada !

Art. 60. [prorrogação de jornada em atividade insalubre]

Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze
horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.

►Horas de percurso: Súmula 90/TST. Inteligência do art. 4º/CLT (período em que
o trabalhador está à disposição do empregador, aguardando ou executando
ordens). Mas agora há expressa previsão em contrário: art. 58, par. 2º, CLT. Quid

iuris? Revogou-se o par. 3º.



REFORMA TRABALHISTA (3): 
TRABALHO A TEMPO PARCIAL



A REFORMA TRABALHISTA: TRABALHO A TEMPO PARCIAL



REFORMA TRABALHISTA (4): 
GESTANTES E LACTANTES



A REFORMA TRABALHISTA: GESTANTES E LACTANTES

► Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de
insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; [regra
do atual 394-A]
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar
atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o
afastamento durante a gestação;
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de
saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a
lactação. [...]
§ 2o Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-
se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. [= impacto
previdenciário por renúncia de receita; art. 114/ ADCT, EC n. 95/2016]
§ 3o Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste
artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como
gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.

● CF, art. 201, II (proteção à maternidade, especialmente à gestante), art. 227 (princípios da
proteção integral e da absoluta prioridade da criança, com garantia do direito à saúde e à
alimentação).



REFORMA TRABALHISTA (5): 
FÉRIAS



A REFORMA TRABALHISTA; FÉRIAS

► “Art. 134. [...]

§ 1o Desde que haja concordância do empregado, as férias
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles
não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não
poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

§ 2o (Revogado). [= férias particionadas também para menores
de 18 e maiores de 50 anos]

§ 3o É vedado o início das férias no período de dois dias que
antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.” (NR)

● Fim da regra da concessão das férias em um só período. No PL
original, seria só por ACT/CCT...



REFORMA TRABALHISTA (6)

...E O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL?



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► 2007/2009: 

► em 2007, STF reconhece a legitimidade das greves de estudantes e dos seus
métodos de luta, incluindo a ocupação, e do conteúdo político das
reivindicações. Art. 9º/CF (aos trabalhadores “compete decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dela
defender”, sendo fixado também o pressuposto de que mesmo a lei não pode
restringir desproporcionalmente a greve, cabendo à lei, ao revés, protegê-la).
São “constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve: greves
reivindicatórias, greves de solidariedade, greves políticas, greves de protesto”
(Mandado de Injunção n. 712, Min. Relator EROS ROBERTO GRAU).

► MI ns. 670, 708 e 712 (rel. Min. CARMEN LÚCIA): aplicação da Lei n.
7.783/1989 para os casos de greve nos serviço público, até que o Parlamento
regulamente a matéria.

► Reclamação n. 16337. Competência da Justiça do Trabalho para julgamento
dos interditos possessórios em matéria de greve. Min. DIAS TOFFOLI:
competência da Justiça do Trabalho para tratar de questões que envolvem o
direito de greve, nos termos da Súmula Vinculante n. 23, do STF, o que envolve
inclusive os piquetes.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► 2007/2009: 

► Rcl n. 11536 GO, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; Rcl n. 11847-BA, rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA. O mero exercício do direito de greve não enseja o corte
de ponto. No mesmo sentido, Reclamação n. 16535 (Min. LUIZ FUX): reforma
decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) quanto ao corte de ponto dos
professores da rede estadual em greve: "A decisão reclamada, autorizativa
do governo fluminense a cortar o ponto e efetuar os descontos dos
profissionais da educação estadual, desestimula e desencoraja, ainda que de
forma oblíqua, a livre manifestação do direito de greve pelos servidores,
verdadeira garantia fundamental".

► RE n. 565.714/SP (2008): embora inconstitucional o cálculo do adicional de
insalubridade sobre o salário mínimo (art. 192/CLT), não é possível ao
Judiciário modificar essa base de cálculo, de modo que, até haver alteração
da CLT, as empresas devem seguir pagando o adicional com o cálculo eivado
de inconstitucionalidade (objetando a analogia que o TST realizara na
Súmula n. 228: cálculo do adicional sobre o salário contratual, à maneira do
adicional de periculosidade).



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009:

a) ADI 3934 (2009), rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI:
constitucionalidade do parágrafo único do artigo 60 e do inciso I, do artigo 83
da Lei de Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/05), que, respectivamente, nega
a sucessão trabalhista na hipótese de alienação promovida em sede de
recuperação judicial e limita o privilégio do crédito trabalhista em 150
salários.

b) ADC 16 (2010), rel. Ministro CÉSAR PELUSO: constitucionalidade do art. 71,
da Lei n. 8.666/93, que dispõe não ser o ente público sequer responsável pelos
direitos trabalhistas dos empregados que lhes prestam serviços por intermédio
de empresa terceirizada, ressalvados os casos de dolo ou culpa do
administrador público. Pá-de-cal sobre o item IV da Súmula TST n. 331.

c) RE 586.453 e RE 583.050 (fevereiro de 2013), relatores Ministros JOAQUIM
BARBOSA e CESAR PELUSO (Fundação PETROS e Banco Santander Banespa
S/A, respectivamente): competência da Justiça Comum para julgar os conflitos
envolvendo a complementação de aposentadoria dos ex-empregados daquelas
entidades, em razão da inexistência de relação trabalhista entre o
beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009: 

d) RE 589.998/PI (março de 2013), rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI:
nega a estabilidade do art. 41 da CF aos empregados de empresa pública e
de sociedade de economia mista.

e) ARE 709.212 (novembro de 2014), rel. Ministro GILMAR MENDES:
prescrição para cobrar depósitos do FGTS é de cinco anos, até o limite de dois
anos após o término do contrato de trabalho, declarando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 23 da Lei 8.036/1990) que
previa prescrição de trinta anos para essa cobrança (Súmula 95, reforçada
em 2003, pela Súmula 362).

f) RE 658.312 (novembro de 2014), rel. Ministro DIAS TOFOLLI: decidira-se
que o art. 384, da CLT, que prevê um intervalo de 15 minutos para as
empregadas antes de iniciado o trabalho em horas extras, foi recepcionado
pela Constituição de 1988. Decisão anulada, posteriormente, por suposto
vício processual; voltou a julgamento no dia 14 de setembro, mas foi retirada
de pauta, em virtude do pedido de vista do Min. GILMAR MENDES, com
sinalização de que a decisão anterior será revista.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009: 

g) RE AI 664.335 (dezembro de 2014), rel. Ministro LUIZ FUX: segurado não
tem direito à aposentadoria especial, por atividade insalubre em razão de
ruído, caso lhe seja fornecido EPI.

h) ADI 5209 (dezembro de 2014), rel. Ministro RICARDO LEWANDOWISK:
acolhe pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), à qual estão associadas grandes construtoras, como a Andrade
Gutierrez, Odebrecht, Brookfield Incorporações, Cyrela, MRV Engenharia,
para suspender a vigência da Portaria n. 2, de 2011, referente à lista do
trabalho escravo. A decisão do Supremo Tribunal Federal baseou-se na ideia
de inexistência de “uma prévia norma legítima e constitucional que permita
tal conduta da Administração Pública”. No dia 31 de março de 2015, adveio a
Portaria MTE/SGPR Interministerial n. 2, fixando regras sobre o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição análoga à de
escravo, revogando a anterior Portaria Interministerial n. 2, de 12 de maio de
2011. Perda de objeto.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009: 

i) ADI 1923 (abril de 2015), rel. Ministro FUX: constitucionalidade da Lei n.
9.637/98, que autoriza os entes públicos a firmarem convênios com
Organizações Sociais, para administração dos serviços públicos nas áreas da
saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art.
215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio
ambiente (CF, art. 225). Terceirização na Administração Pública direta (PL n
4330?).

j) RE 590.415 (abril de 2015), rel. Ministro ROBERTO BARROSO: acolhe-se tese
do Banco do Brasil S/A (e do amicus curiae, a empresa Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores Ltda.), no sentido de conferir validade à
quitação ampla fixada em cláusula de adesão ao PDV, recusando a incidência,
na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que
restringe a eficácia liberatória da quitação exclusivamente aos valores e às
parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.

l) RE 895.759 (setembro de 2016), rel. Ministro TEORI ZAVASCKI: em decisão
monocrática, adota-se a ratio do RE 590.415 para acolher a validade de norma
coletiva que fixa o limite máximo de horas “in itinere”, mediante apologia do
negociado sobre o legislado. Ignora o disposto no § 3º do art. 58 da CLT.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009:

m) ADIN 4842 (setembro de 2016), rel. Ministro CELSO DE MELLO:
constitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.901/09, que fixa em 12 horas a
jornada de trabalho dos bombeiros civis, seguida por 36 horas de descanso e com
limitação a 36 horas semanais, contrariando a limitação diária estabelecida no
art. 7º, XIII, da Constituição Federal. Precedente para todos os demais casos de
jornadas superiores a oito horas, por força de lei ou negociação coletiva.

n) Reclamação 24.597 (outubro de 2016), rel. Ministro Dias Tofolli: em
reclamação proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) contra decisão do TRT da 15ª
Região que determinou a manutenção de 70% dos trabalhadores de todos os
setores do hospital durante a greve, acolheu monocraticamente a “possibilidade
de que os trabalhadores contratados por entidade autárquica sejam privados do
exercício do direito de greve em razão de o serviço de saúde possuir natureza
essencial e inadiável para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde”,
para daí derivar a tese de que “atividades das quais dependam a manutenção
da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça e a saúde
pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito”
(de greve), apesar do texto expresso do art. 37, VII, e do art. 9º da CF.



O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009O STF E OS DIREITOS SOCIAIS (2009----2017)2017)2017)2017)

► A partir de 2009:

o) Medida Cautelar para Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 323 (outubro de 2016), rel. Ministro GILMAR MENDES: em
decisão monocrática no pedido formulado pela Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino, acusou as decisões do TST de serem “casuísticas” e de
favorecerem apenas a um lado da relação trabalhista; acrescentou a
importância de “valorizar a autonomia coletiva da vontade e da
autocomposição dos conflitos trabalhistas” e pontificou que o TST, na Súmula
277, proferiu uma “jurisprudência sentimental”, em um ativismo “ingênuo” ou
“popularesco”, para então determinar “a suspensão de todos os processos em
curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do
Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e
de convenções coletivas”.

p) RE 381.367 (outubro de 2016), rel. Ministro MARCO AURÉLIO; RE 661.256, com
repercussão geral, e RE 827.833, ambos de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO: por ausência de previsão legal, a desaposentação foi declarada
inconstitucional, vetando-se, pois, a possibilidade de aposentados pedirem a
revisão da aposentadoria quando voltarem a trabalhar e a contribuir
obrigatoriamente para a Previdência Social.
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► A partir de 2009:

q) RE 693.456 (outubro de 2016), rel. Min. DIAS TOFOLLI: autorização do
desconto dos dias paralisados em função do exercício do direito de greve,
apresentada, “por definição”, como “uma opção de risco” do trabalhador,

► 2016 em diante (inclusive a “pauta
trabalhista” do dia 14 de setembro de 2016):

r) ADI 1625 (pendente): possibilidade de se fixar modulação de efeitos na
validade da denúncia feita pelo governo FHC, em 1996, à Convenção 158 da
OIT, mesmo declarando que a denúncia foi inconstitucional.

s) dispensas coletivas (ARE 647.561);

t) direito de greve (AI 853.275/RJ);

u) ampliação da terceirização/constitucionalidade da Súmula TST n. 331 (ARE
713.211).



CONCLUSÕES



“O operário não podia aguentar mais, a revolução não tinha feito 

mais que lhes agravar as misérias. A partir de 89, os burgueses é que 

se enchiam, e tão avidamente que nem deixavam o resto no fundo do 

prato para o trabalhador limpar. Quem poderia demonstrar que os 

trabalhadores tinham tido um quinhão razoável no extraordinário 

aumento da riqueza e bem-estar dos últimos cem anos? Zombaram 

deles ao declará-los livres. Livres para morrerem de fome, isso sim, 

do que, aliás, não se privavam. Não dava pão a ninguém o votar em 

malandros que, eleitos, só queriam locupletar-se, pensando tanto nos 

miseráveis como nos suas velhas botinas.”

(Excerto de Germinal, de Émile Zola. Diálogos entre Etienne, Rasseneur e 
Souvarine, em comunidade de carvoeiros do séc. XIX, Montsou/Marchienne)



...OBRIGADO!


