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RESUMO 

 

O Princípio da Proteção é uma conquista histórica que busca a igualdade 

material entre o Empregado e o Empregador dentro da relação de emprego, razão 

pela qual o presente trabalho tem o intuito de analisar as mudanças na aplicação 

deste Princípio trazidas pelo novo modelo trabalhistas da lei 13.467/2017. O escopo 

inicial é brevemente explanar sobre a evolução histórica da conquista dos direitos 

trabalhistas, demonstrar a relação de desigualdade entre o Empregado e o 

Empregador. Pretende-se explanar também sobre o conceito e aplicação do 

Princípio da Proteção e seus subprincípios; sobre a indisponibilidade de direitos na 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943; a atuação da participação sindical e 

negociação coletiva, bem como analisar as mudanças trazidas pelo novo modelo da 

lei 13.467/2017. E por fim, explorar possíveis violações ao princípio, bem como a 

aplicação intertemporal da reforma. 

 

Palavras-chave: Princípio da Proteção, Direito do Trabalho, In dubio pro operário, 

Norma Mais Favorável, Condição Mais Benéfica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente monografia tem o objetivo de explanar sobre o Princípio da 

Proteção e seus subprincípios antes e pós Reforma Trabalhista, bem como analisar 

as mudanças, um possível conflito de princípios e a aplicação intertemporal do novo 

modelo.  

Dessa forma, visando o panorama histórico, notou-se a necessidade de 

garantias e direitos trabalhistas, em face dos abusos ocorridos aos trabalhadores 

antes da Revolução Industrial. Tais direitos e garantias foram progressivamente 

conquistadas no Brasil, e em 1943 entrou em vigência a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, não obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, 

garantiu direitos e garantias aos trabalhadores urbanos e rurais. Estes direitos e 

garantias são baseadas no Princípio da Proteção, pois, considerando que 

anteriormente o trabalhador fora objetificado, escravizado e privado de direitos 

trabalhistas que o amparasse, surgiu a necessidade e um instituto para garantir à 

proteção do trabalhador e dessa forma, melhor sua condição social.  

Uma das características do empregado na relação empregatícia é a de 

subordinação ao seu empregador. Para reprimir possíveis abusos diante da situação 

de subalternidade, o Princípio Protetor tem função de colocar o empregado em pé 

de igualdade frente a seu empregador. A importância está, justamente, na busca de 

igualdade entre as partes na relação contratual e processual. 

 Razão pela qual, inicialmente, o presente trabalho apresentará o Princípio 

da Proteção e discorrerá a respeito de seus subprincípios (o In dubio pro operário, a 

Norma Mais Favorável e a Condição Mais Benéfica), sua importância e como era 

sua aplicação na Consolidação de 1943. Bem como explanará sobre o Princípio da 

Indisponibilidade, que dispõe que direitos trabalhistas são irrenunciáveis por se 

tratarem de norma cogente o que impede negociações contratuais lesivas entre o 

empregado e o empregador; tal qual colide com o Princípio da Autonomia da 

Vontade, que garante que as partes têm liberdade para negociar em contratos o que 

por bem entenderem necessário. E, também, a importância, função e como se dá a 

participação sindical e as negociações coletivas na garantia de tais direitos. 

Após, tratará da lei 13.467/2017, chamada de Reforma Trabalhista, e quais 

foram as consequências trazidas por ela, sobretudo, na aplicação dos princípios, 
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identificando como ela modifica e até mesmo subtrai alguns direitos anteriormente 

garantidos ao Empregado em artigos específicos, especialmente os artigos 620, 444 

§ único e 611-A da CLT reformada, dentre outros que serão tratados no 

desenvolvimento da presente monografia. Procura-se identificar, também, possíveis 

violações e a (in)constitucionalidade de tais alterações. Tratará da limitação ao 

Poder Judiciário para analisar matérias trabalhistas e os possíveis efeitos na vida 

prática dos Empregados e o enfraquecimento das Convenções Coletivas. 

Por fim, pretende-se compreender a aplicação intertemporal da Reforma 

Trabalhista, identificando sua repercussão nos contratos que estão em curso e os 

limites de sua aplicação, bem como a aplicação do princípio da Norma Mais 

Favorável quando se tratar de alteração contratual lesiva. 
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2. OS PRINCÍPIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS 1943  

 

 

Embora o trabalho seja tão antigo quanto o homem, as garantias e direitos 

dos trabalhadores são relativamente recentes. Em síntese, a relação de trabalho 

iniciou-se com a chamada “locação de serviço” na qual se alugava a força de 

trabalho; as atividades laborais na história da humanidade sempre foram um meio 

de satisfazer as necessidades básicas do homem como a fome e assegurar a sua 

defesa pessoal. 

Foi quando o homem começou a reunir-se em grupos que se deu o início 

das lutas pelo poder e domínio, da organização hierárquica da sociedade, momento 

este no qual surgiu a figura do trabalho escravo, a “coisificação” do trabalhador, pois 

este não era visto como uma pessoa, mas como uma propriedade. A mão de obra 

escrava situava-se na base hierárquica, e era explorada sem remuneração ou 

definição de jornada de trabalho. Era uma relação de submissão na qual o escravo 

era propriedade de seu Senhor. 

Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros expressa: 

 

“Na antiguidade clássica, no mundo greco-romano, o trabalho possuía um 
sentido material, era reduzida a coisa, o que tornou possível a escravidão. A 
condição de escravo derivava do fato de nascer de mãe escrava, de ser 
prisioneiro de guerra, de condenação penal, de descumprimento de 
obrigações tributárias, de deserção do exército, entre outras razões. Nessa 
forma de trabalho, o homem perde a posse de si mesmo. Ao escravo era 
confiado o trabalho manual, considerado vil, enquanto os homens livres 
dedicavam-se ao pensamento e à contemplação, para os quais os 
empregados eram considerados incapazes” (BARROS, 2012, p. 44) 

 

Já no Feudalismo, sistema que contribuiu para o desenvolvimento 

econômico, os Senhores Feudais eram homens que nasciam em famílias nobres e 

por isso tinham direito de serem proprietários. Os servos/escravos desses Senhores, 

embora não fossem livres, tinham proteção política e militar em troca da mão de 

obra. 

O Direito do Trabalho, entretanto, surge de fato após a Revolução Industrial, 

momento em que o homem tinha a ambição de produzir em maior escala e para 

tanto explorava os trabalhadores de modo que estabelecia jornadas de trabalho 

abusivas, remunerações baixíssimas, além de que explorava crianças e mulheres, 
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etc. Por essa razão, notou-se a necessidade de proteger os trabalhadores, 

chamados de proletariado. 

 

“O direito do trabalho surge no século XIX, na Europa, em um mundo 
marcado pela desigualdade econômica e social, fenômeno que tornou 
necessária a intervenção do Estado por meio de uma legislação 
predominantemente imperativa, de força cogente, insuscetível de renúncia 
pelas partes. Paralelamente a esses condicionamentos impostos pelo 
legislador, o rol de normas dispositivas existentes é reduzido, atenuando-se 
a autonomia da vontade das partes” (BARROS, 2012. p. 54). 

 
 

No Brasil, a Consolidação das leis Trabalhistas (CLT) surgiu pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada por Getúlio Vargas, presidente da 

época, conglobando toda legislação trabalhista existente no Brasil, razão pela qual a 

CLT não é um código, mas sim um compilado de leis trabalhistas. A CLT 

regulamenta as relações individuais e coletivas, e tem por base a proteção dos 

trabalhadores. Desde a publicação da CLT, esta fora alterada várias vezes para que 

pudesse acompanhar as mudanças sociais nas relações de emprego, visando 

sempre garantir a proteção dos trabalhadores.   

O Direito do Trabalho, no Brasil, não nasceu como um direito autônomo, mas 

sim como um braço do Direito Civil, pois a relação de trabalho era um contrato de 

aluguel de força de trabalho, seguindo as regras da vontade das partes e o princípio 

pacta sunt servanda. Aqui, fora adotado tardiamente, pois ainda existia o trabalho 

escravo. 

Os direitos trabalhistas são, sobretudo, protegidos pela Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 7º, onde prevê um rol mínimo de direitos trabalhistas como 

por exemplo a proteção do emprego, do salário, jornada de trabalho, férias 

remuneradas, redução dos riscos inerentes ao trabalho, garantia à gestante e 

licença paternidade, proibição de distinção e descriminação no ambiente de 

trabalho, bem como a proibição de dispensa arbitrária, o seguro desemprego etc. e 

estas previsões do artigo devem ser respeitadas, nunca modificadas para piorar as 

condições estabelecidas, apenas para melhorá-las, pois elas são as garantias 

mínimas, a base do que deve ser garantido ao empregado. 

E por considerar que a história da humanidade, no que se refere às 

questões laborais, fora baseada em trabalho escravo, exploração de trabalho infantil, 

bem como sem garantias mínimas como jornada de trabalho ou salário justo, é que 
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as leis trabalhistas estão alicerçadas no Princípio da Proteção, o qual visa evitar que 

hoje o empregado sofra as condições que antes poderia ser submetido. 

 

2.1 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

Princípio, primordialmente, é um termo originado do latim “principium”, que 

significa “origem" ou "início”. Isto posto, princípios dão base para a criação e 

aplicação de leis. Neste sentido, de acordo com o entendimento do autor Pedro 

Lanza, dentro do ordenamento jurídico, os princípios “[...] dão dimensão de 

importância, peso e valor” (LANZA, 2014, p. 164) 

Para Celso Ribeiro Bastos, o conceito de princípio: 

 

“Princípio é, por definição, o mandamento nuclear de um sistema, ou se 
preferir, o verdadeiro alicerce dele. Trata-se de disposição fundamental que 
se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência. O princípio, ao definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, acaba por lhe conferir a 
tônica e lhe dar sentido harmônico”. (BASTOS, 2002, 80) 
 

 

Neste sentido, sobre sua função: 
 

 
“Aos princípios costuma-se emprestar relevantíssimas funções. Há, 
contudo, uma que se sobreleva às demais: a de funcionar como critério de 
interpretação das demais normas não-principiológicas. Disto se resulta uma 
interferência recíproca entre regras e princípios, que faz com que a vontade 
constitucional só seja atribuível a partir de uma interpretação sistemática, o 
que por si só já exclui qualquer possibilidade de que a mera leitura de um 
artigo isolado esteja em condição de propiciar o desejado desvendar 
daquela vontade. A letra da lei é sempre o ponto de partida do intérprete, 
mas nunca o de chegada” (BASTOS, 2002, p. 79 e 80) 
 
 

O valor social do trabalho é uma garantia constitucional porque é princípio 

do Estado Democrático de Direito, dessa forma a Constituição Federal de 1988 

estabelece garantias aos direitos dos trabalhadores. 

Para Vóila Bomfim Cassar, sobre o Princípio da Proteção tutelado pelo 

Estado: 

O princípio da proteção ao trabalhador está caracterizado pela intensa 
intervenção estatal brasileira nas relações entre empregado e empregador, 
o que limita, em muito, a autonomia da vontade das partes. Portanto,o 
Estado legisla e impõe regras mínimas que devem ser observadas pelos 
agentes sociais. Estas formarão a estrutura basilar de todo contrato de 
emprego. (CASSAR, 2017, p. 5). 
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As leis trabalhistas são consequências de conquistas históricas dos 

trabalhadores, nas quais buscaram melhores condições de trabalho e de vida, em 

virtude da exploração desigual promovida pela classe econômica mais poderosa.  

Dessarte, o Direito do Trabalho desenvolveu-se com princípios basilares, dentre eles 

o Princípio da Proteção se destaca como o mais importante e do qual embasaram os 

demais.  

Visando o Processo do Trabalho, Mauro Schiavi discorre: 

 

“De nossa parte, o Processo do Trabalho tem característica protetiva ao 
litigante mais fraco, que é o trabalhador, mas sob o aspecto da relação 
jurídica processual (instrumental) a fim de assegurar-lhe algumas 
prerrogativas processuais para compensar eventuais entraves que enfrenta 
ao procurar a Justiça do Trabalho, devido à sua hipossuficiência econômica 
e, muitas vezes, à dificuldade em provar suas alegações, pois, via de regra, 
os documentos da relação de emprego ficam na posse do empregador. De 
outro lado, o processo do trabalho deve observar os princípios 
constitucionais do processo que asseguram equilíbrio aos litigantes. Por 
isso, denominamos essa intensidade protetiva do processo do trabalho de 
princípio da proteção temperada ao trabalhador” (SCHIAVI, 2017, p. 24) 

 

O Princípio da Proteção tem relação com o Princípio da igualdade material, 

ao passo que visa trazer equidade dentro do processo. Isso porque se entende o 

Empregado como parte hipossuficiente na relação empregatícia, por este não ter o 

mesmo conhecimento técnico, jurídico e, sobretudo, não ter a mesma capacidade 

econômica de seu Empregador. Esse princípio, portanto, cria isonomia entre o 

Empregado e o Empregador de modo que busca perceber as diferenças e tenta 

compensá-las com garantias tanto na Constituição de 1988, quanto na Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Esse degrau dado ao Obreiro é para que este iguale ao 

Empregador, não para que se torne de alguma forma superior na relação de 

emprego ou no processo. 

 

“Na verdade, a noção de tutela obreira e de retificação jurídica da 
reconhecida desigualdade socioeconômica e de poder entre os sujeitos da 
relação de emprego (ideia inerente ao princípio protetor) não se desdobra 
apenas nas três citadas dimensões. Ela abrange, essencialmente, quase 
todos (senão todos) os princípios especiais do Direito Individual do 
Trabalho.” (DELGADO, 2012, p.194) 

 

Sobre a importância do Princípio da Proteção, Maurício Godinho Delgado: 
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“Parte importante da doutrina aponta este princípio como cardeal do Direito 
do Trabalho, por influir em toda a estrutura e características próprias desse 
ramo jurídico especializado. Esta, a propósito, a compreensão do grande 
jurista uruguaio Américo Plá Rodriguez, que considera manifestar-se o 
princípio protetivo em três dimensões distintas: o princípio in dubio pro 
operário, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais 
benéfica” (DELGADO, 2015, p. 202). 

 

O Princípio da Proteção é dividido, portanto, em três subprincípios, sendo 

eles: 1) Norma Mais Favorável; 2) In dubio pro operário; e 3) Condição Mais 

Benéfica.  

Nesse seguimento, Américo Plá Rodriguez demonstra: 

 

“a) a regra in dubio, pro operário. Critério que deve utilizar o juiz ou o 
intérprete para escolher entre vários sentidos possíveis de uma norma, 
aquele que seja mais favorável ao trabalhador; 
b) a regra da norma mais favorável determina que, no caso de haver mais 
de uma norma aplicável, deve-se optar por aquela que seja mais favorável, 
ainda que não seja aquela que corresponda aos critérios clássicos de 
hierarquia das normas; e 
c) a regra da condição mais benéfica. Critério pelo qual a aplicação de uma 
nova norma trabalhista nunca deve servir para diminuir as condições mais 
favoráveis em que se encontrava um trabalhador.” (RODRIGUEZ, 1996, p. 
42 e 43 
 
 

Sobre o in dubio pro operário, este é aplicado quando houver dúvida de 

interpretação de normas, é uma questão puramente de hermenêutica. Dessa forma, 

favorece-se o Empregado. Este princípio não é aplicado em caso de dúvida 

processual porque ultrapassaria o princípio de isonomia e atingiria a superioridade, 

uma vez que o Empregado sempre venceria. 

Exemplo de aplicação: 

 

PRINCIPIO DA PROTEÇÃO. IN DUBIO PRO OPERARIO. De acordo com 
o princípio da proteção do trabalhador, em sua vertente in dubio pro 
operario, em caso de dúvida deve ser aplicada à norma jurídica a 
interpretação mais benéfica ao empregado, pelo que incabível a restrição 
alegada pela empresa. 
 
(TRT-5 - RecOrd: 00004235320135050029 BA 0000423-
53.2013.5.05.0029, Relator: JEFERSON MURICY, 5ª. TURMA, Data de 
Publicação: DJ 13/08/2014.). 
 
 

Bem como, um exemplo da não aplicabilidade do princípio devido a não 

estar restrita a questão hermenêutica: 
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PROVA DIVIDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 
OPERARIO. Restando dividida a prova, incabível a aplicação do princípio 
in dubio pro operario, cuja incidência está restrita à hermenêutica jurídica, 
não alcançando o campo probatório, ao qual se aplica a regra geral de 
distribuição prevista nos artigos 818 da CLT e 333 do CPC. Recurso 
improvido, no particular. 

(TRT-18 1578201000118001 GO 01578-2010-001-18-00-1, Relator: 
BRENO MEDEIROS, Data de Publicação: DEJT Nº 936/2012, de 
12.03.2012, pág.52.) 

 
Sobre a Norma Mais Favorável, esta será aplicada sempre quando houver 

várias fontes vigentes a respeito da mesma matéria. O que prevalecerá será o que 

estabelece a Constituição Federal de 1988 ou o que for mais favorável do que o 

disposto em seu artigo 7º. Ainda que exista hierarquia de fontes no Direito do 

Trabalho, esta é flexível e ajuda a estabelecer patamares, para Delgado um 

“patamar mínimo civilizatório”. Para tanto, é utilizada a Teoria do Conglobamento, 

que determina que a norma não deve ser fracionada para o seu uso no caso 

concreto, mas sim interpretada de forma sistêmica harmonizada do ordenamento 

jurídico. Ou seja, analisa-se todas as fontes e visa encontrar a que, no todo, é a 

mais favorável ao Obreiro. 

A respeito disso, Godinho Delgado aponta: 

 

“O Direito Individual do Trabalho regula a seara das relações bilaterais e 
multilaterais do mundo empregatício, fixando regras imperativas para o 
contrato de trabalho. Por meio dessas regras imperativas, que estabelecem 
um conteúdo mínimo normativo para o contrato de trabalho, a ordem 
jurídica busca estipular um patamar civilizatório mínimo para as pessoas 
humanas que vivem do trabalho, em especial o largo universo daqueles que 
se inserem na economia e na sociedade por intermédio da relação de 
emprego” (DELGADO, 2017, p. 40) 

 
 

Para Américo Plá Rodriguez: 
 

“Não se aplicará a norma correspondente dentro de uma ordem hierárquica 
predeterminada, mas se aplicará, em cada caso, a norma mais favorável ao 
trabalhador. Como disse Cessari, a aplicação deste princípio provoca uma 
espécie de quebra lógica no problema da hierarquia das fontes, que altera a 
ordem resultante do modelo, no qual as fontes se harmonizam em razão da 
importância do órgão de que provêm”.  (RODRIGUEZ, 1996. p. 55e 56). 
 

Um exemplo de aplicação do Princípio da Norma Mais Favorável: 

 

CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS 
FAVORÁVEL. Evidenciado o conflito entre as disposições contidas em 
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Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho, deverá prevalecer a norma 
mais favorável. A definição da norma coletiva mais favorável, a seu turno, 
deve-se dar com observância da teoria do conglobamento, ou seja, em 
face da totalidade das suas disposições, e não apenas de disposição 
específica. Inteligência do artigo 620 da CLT. Precedentes. Recurso de 
revista conhecido e provido. 
 
(TST - RR: 466009120075180007, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data 
de Julgamento: 27/05/2015, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
29/05/2015). 
 
 

Bem como a não aplicação da Norma Mais Favorável devido à inexistência 

de supressão ou redução de direito anteriormente garantido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
REGULAMENTO DE EMPRESA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS 
FAVORÁVEL. Verificando-se que o Regional não analisou a matéria sob o 
enfoque da aplicação da norma mais favorável, nada tendo constado do 
acórdão recorrido sobre a supressão ou redução de qualquer direito 
previsto no regulamento anterior, a matéria carece do necessário 
prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297, itens I e II, do TST, o 
que inviabiliza o processamento da revista. Nega-se provimento ao agravo 
de instrumento. 

(TST - AIRR: 483400520065020221 48340-05.2006.5.02.0221, Relator: 
José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 15/02/2012, 2ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 24/02/2012) 

Por fim, sobre a Condição Mais Benéfica (ou também chamada de 

inalterabilidade contratual lesiva), esta busca a preservação do contrato durante seu 

decurso, isso porque as cláusulas contratuais associam-se com Direito Adquirido, ou 

seja, não se pode alterar condição de trabalho se esta não for para melhor. É 

sucessão normativa, em outras palavras, não se pode alterar condição de trabalho 

para pior.  

Há, contudo, requisitos para alterar o contrato de trabalho, por exemplo: 

deve ser favorável ao Trabalhador, e mesmo que seja para melhorar, o Empregado 

deve concordar com a mudança. Esses requisitos são cumulativos, um depende do 

outro. 

Entretanto, mesmo que haja tal concordância sobre alteração contratual, por 

exemplo, por parte do Empregado, as normas do Direito do Trabalho são Cogentes 

(também chamadas de normas de ordem pública), isto é, são normas inarredável 

pela vontade das partes, não se pode abrir mão de um direito. É um limite a 

autonomia da vontade. 
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Para o Empregador, é garantido o direito de variação (jus variandi), pelo qual 

este pode alterar o contrato unilateralmente, porém, se restringe a tão somente às 

alterações não substanciais nas cláusulas sobre atividades laborais do Empregado, 

como por exemplo a sala onde ele exerce suas atividades, o horário de entrada ou 

saída, o nome da função exercida etc. Em contrapartida, o Empregado tem o direito 

de resistência, ou seja, diante de tal mudança unilateral realizada, há o direito de 

resistir caso essa alteração cause prejuízo ao Empregado. 

Um exemplo de aplicação do Princípio da Condição Mais Benéfica: 

 

JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO 
DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA. A alteração imposta pela reclamada, 
elastecendo a jornada de trabalho do reclamante, sem qualquer 
contraprestação pecuniária, configura-se em uma alteração lesiva do seu 
contrato de trabalho. As condições mais favoráveis incorporam-se ao 
contrato de trabalho, não podendo ser suprimidas, nos termos do disposto 
no art. 468 da CLT. Não provimento do recurso interposto. 
 
(TRT-1 - RO: 00101453020145010016 RJ, Relator: ROBERTO NORRIS, 
Data de Julgamento: 18/08/2015, Quinta Turma, Data de Publicação: 
24/08/2015). 

 

Ainda neste sentido:  

 

RECURSO DE REVISTA - ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
EM FACE DA IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO DE PONTO PELA 
EMPRESA - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SOLICITADA 
PELA EMPREGADA - REDUÇÃO SALARIAL - REGRA DA CONDIÇÃO 
MAIS BENÉFICA - ALCANCE. Trata-se de ação na qual a reclamante 
alega a ocorrência de alteração contratual lesiva, ocorrida com a 
implantação do ponto, o que inviabilizou que as horas não cumpridas ao 
longo da semana fossem compensadas aos sábados. Diante da atitude 
patronal relativa à implantação do controle de ponto, totalmente revestida 
de legalidade, coube à reclamante requer a redução de sua jornada de 
trabalho, para o fim de preservar outro emprego que possuía. Esta 
redução de jornada acarretou redução salarial imediata. Muito embora se 
possa concluir, em exame superficial, que a alteração operada se deu 
para atender aos interesses da autora, é fato que o empregador foi 
tolerante com essa condição, o que nos levaria a refletir acerca da 
incorporação dessa particularidade benéfica ao contrato de trabalho da 
empregada. A questão remete ao princípio fundamental que alicerça do 
Direito do Trabalho, qual seja, o da proteção do trabalhador com o 
propósito de dar-lhe amparo preferencial, ao contrário do direito comum, 
no qual a preocupação é a de assegurar uma igualdade jurídica aos 
contratantes. Na realidade, o que não se pode mascarar é a função 
primordial do Direito do Trabalho, que é a de nivelar as desigualdades 
entre empregado e empregador, sem a pretensão utópica de igualá-los 
como a aspiração que informava outros códigos. (...) Assim, ressalvado 
meu entendimento no que tange às relações da iniciativa privada, o 
adicional de insalubridade deve permanecer sendo calculado com base no 
salário-mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio 
de lei ordinária ou convenção coletiva. Precedentes da SBDI-1. Logo, 
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indevidas as diferenças salariais decorrentes da alteração da base de 
cálculo. Recurso de revista conhecido e provido. 
 
(TST - RR: 743001420075040013 74300-14.2007.5.04.0013, Relator: 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 09/11/2011, 1ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 18/11/2011) 

 

O trabalhador, contudo, tem direitos garantidos tanto na Constituição 

Federal de 1988, tanto na Consolidação das Leis Trabalhistas, direitos que são de 

norma cogente, razão pela qual ele não poderá abrir mão de nenhum deles, pois 

são indisponíveis. O Princípio da Autonomia da Vontade entra em conflito com o da 

Indisponibilidade, nesse caso. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE 

 

De modo geral, as regras trabalhistas são inegociáveis, inalienáveis, 

irrenunciáveis e, portanto, indisponíveis, pois são normas de ordem pública, têm 

natureza cogente. Isso quer dizer que o Empregado não tem poder para dispor dos 

seus direitos trabalhistas de forma alguma, ainda que ele queira e assine 

documentos que expressem a sua vontade e os registre em cartório, este ato 

simplesmente não tem validade. 

Godinho Delgado, nesse sentido, explana a respeito desse princípio: 

 

“A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se talvez no 
veículo principal utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar igualizar, no 
plano jurídico, a assincronia clássica existente entre os sujeitos da relação 
socioeconômica de emprego. O aparente contingenciamento da liberdade 
obreira que resultaria na observância desse princípio desponta, na verdade, 
como instrumento hábil a assegurar efetiva liberdade no contexto da relação 
empregatícia: é que aquele contingenciamento atenua ao sujeito individual 
obreiro a inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o 
sujeito coletivo empresarial. 

 
E ainda: 

 

[...] É comum à doutrina valer-se da expressão irrenunciabilidade dos 
direitos trabalhistas para enunciar o presente princípio. Seu conteúdo é o 
mesmo já exposto, apenas adotando-se diferente epíteto. Contudo, a 
expressão irrenunciabilidade não parece adequada a revelar a amplitude do 
princípio enfocado. Renúncia é ato unilateral, como se sabe. Ora, o princípio 
examinado vai além do simples ato unilateral, interferindo também nos atos 
bilaterais de disposição de direitos (transação, portanto). Para a ordem 
justrabalhista, não serão válidas quer a renúncia, quer a transação que 
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importe objetivamente em prejuízo ao trabalhador.” (DELGADO, 2015, p. 
205). 

 
 

Leva-se em consideração, portanto, essa desigualdade que o Princípio da 

Proteção busca remediar a fim de que o Empregado tenha similitude frente ao 

Empregador. Não dispor de direitos trabalhistas impede que haja alterações lesivas 

contratuais ou que pejorativamente o empresário e o obreiro barganhem direitos, 

por exemplo. Por essa razão que o Princípio da Proteção está ligado ao Princípio 

da Indisponibilidade. 

Neste sentido, o artigo 9º da CLT dispõe que: “Serão nulos de pleno direito 

os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 

preceitos contidos na presente Consolidação”. No caso, é nulo de pleno direito o ato 

de o empregado dispor, relativizar ou negociar direitos trabalhistas, que foram 

anteriormente garantidos ou que estão positivados no ordenamento, que não o 

favoreçam. 

O artigo 468 da CLT reforça esta concepção: 

 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é licita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que 
não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado sob pena 
de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
 

Noutra via, o Princípio da Indisponibilidade bate de frente com o da 

Autonomia da Vontade, nesse caso. Porém, ocorre que, por se tratar de norma 

cogente, e o Direito do Trabalho ser essencialmente fundamentado na proteção do 

Empregado, os direitos garantidos na Constituição Federal e na própria 

Consolidação das Leis Trabalhistas são garantias mínimas. Isso quer dizer, 

estabelecem um limite mínimo do que deve ser ofertado ao Empregado. Por essa 

razão que há maior força na aplicação do princípio da Indisponibilidade, pois não 

se pode abrir mão do mínimo. Por outro lado, a autonomia da vontade tem mais 

força quando se fala em aumentar os direitos mínimos previstos nas normas: não 

se pode reduzir o salário, mas pode aumenta-lo, por exemplo.  

Vólia Bomfim Cassar, sobre indisponibilidade das normas trabalhistas: 

 

A liberdade e a autonomia na declaração de vontade do trabalhador antes, 
durante e depois da vigência da relação de emprego é o fio condutor da 
validade dos ajustes efetuados entre empregado e patrão. 
Independentemente do grau de vulnerabilidade, do valor do salário, da 
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formação técnica do trabalhador, os direitos trabalhistas previstos em lei são 
indisponíveis e, por isso, irrenunciáveis e intransacionáveis,salvo raras 

exceções legalmente autorizadas. (CASSAR, 2017, p. 18) 
 

Como posto pela autora, raríssimas são exceções em que o legislador 

permite relativizar o Princípio da Indisponibilidade no ordenamento jurídico 

trabalhista: no caso de transação e renúncia. 

Nesta acepção, Mauro Schiavi: 

“No nosso sentir, o fato de existirem normas de ordem pública no Direito do 
Trabalho não significa dizer que os direitos trabalhistas são indisponíveis. 
Alguns direitos, na esfera trabalhista, são indisponíveis, como os direitos da 
personalidade do trabalhador, difusos, coletivos e também os relacionados 
com as normas que se referem à medicina, à segurança e ao meio 
ambiente do trabalho” (SCHIAVI, 2017, p. 24). 
 

Exemplo de admissão de transação ocorre nos casos de direitos 

patrimoniais, mediante Negociação Coletiva de Trabalho: art. 114 § 1º CF, as partes 

poderão eleger árbitros. Tamanha a importância dos sindicatos, cuidam dos direitos 

coletivos, tendo também a possibilidade de dispor de direitos trabalhistas. 

2.2  PARTICIPAÇÃO SINDICAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 Foi na Revolução Industrial que houve a união de pessoas a fim de 

defender objetivos e direitos em comum, surgindo à noção de Direito Coletivo. 

Naquela época, havia desequilíbrio nas relações que envolviam o Empregado, o 

Empregador e o Estado. Os trabalhadores, chamados de proletariado, revoltaram-se 

pelas condições de trabalho que se assemelhavam à escravidão, e, dessa forma, o 

sindicalismo ganhou força, exercendo a função de defender direitos a determinada 

coletividade de pessoas. 

Nesse seguimento, Godinho Delgado conceitua: 

 

“Sindicatos são atividades associativas permanentes, que representam 
trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, 
visando tratar de problemas coletivos das respectivas bases representadas, 
defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes 
alcançar melhores condições de labor e vida” (DELGADO, 2015, p. 1423) 

 
 

Os sujeitos de Direito Coletivo são, portanto, os Sindicatos que agem em 

nome e em favor dos Empregados. Nada obstante, os Empregadores também 
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possam ocupar essa posição, devido sua dinâmica regular de existência no mercado 

econômico laborativo.  

 

“No Brasil, porém, a atuação obreira nas questões juscoletivas, está 
fundamentalmente restrita às entidades sindicais. É claro que podem existir, 
na prática, entidades organizativas não sindicais em lugares e segmentos 
não abrangidos por sindicatos; porém, no país, esses entes são destituídos 
dos poderes jurídicos que o Direito confere aos sindicatos. A própria 
Constituição de 1988 cuidou, por precaução, de restringir a participação dos 
sindicatos obreiros os atos inerentes à principal dinâmica juscoletiva, a 
negociação coletiva. Efetivamente, dispõe o Texto Máximo da República ser 
obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho (art. 8º, VI, CF/88)”. (DELGADO, 2015, p. 1423) 
 
 

A figura sindical está prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas de 

1943, em seu artigo 511: 

 

Art. 511, CLT: “É lícita a associação para fins de estudo, defesa e 
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os 
que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores 
autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma 
atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.”. 
 
 

É função essencial dos sindicatos, portanto, é defender e negociar para 

melhor os direitos e interesses profissionais, políticos e sociais da coletividade que 

representam. 

 

“O objetivo da negociação coletiva é adequar as relações trabalhistas à 
realidade enfrentada pelos interessados, que se modifica a cada dia, de 
acordo com a base territorial, a empresa e a época. Busca a harmonia 
temporária dos interesses antagônicos da classe econômica e da 
profissional. Assim, é possível a criação de benefício não previsto em lei, a 
supressão desse mesmo benefício ou sua modificação. A negociação irá se 
adequar ao campo que encontrar para pauta de reivindicações, seja para 
melhorar, seja para a retração de direitos. Por isso, o empregador poderá 
propor a flexibilização7 de certos direitos previstos em lei e que não violem 
os direitos constitucionais (art. 611-B da CLT)” (BOMFIM, 2017, p. 74) 

 

Sobre os sindicatos, o Princípio da Liberdade Sindical, que está previsto no 

art. 8º, I da CF, dispõe que qualquer um é livre para criar sindicato, e o poder público 

não pode intervir nessa vida organizacional. Porém essa liberdade não é ampla, de 

acordo com o Princípio da Unicidade Sindical, inc II do artigo supramencionado, não 

é possível para a mesma categoria haver mais de um sindicato na mesma base 

territorial. O limite mínimo é, portanto, o município. 
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As negociações coletivas realizadas pelos sindicatos em favor dos 

Empregados que representam, são regidas pelo Princípio da Adequação Setorial 

Negociada, o qual, para Godinho Delgado “trata das possibilidades e limites jurídicos 

da negociação coletiva”: Ou seja, há uma preocupação em harmonizar as normas 

juscoletivas negociadas e as jusindividuais, ou seja, o Direito Coletivo e Individual do 

Trabalho. Neste caso, não se fala mais no singular, pois trata-se de Empregados e 

Empregadores coletivamente. 

 

"Pelo princípio da adequação setorial negociada, as normas autônoma 
normas juscoletivas, construídas para incidirem sobre certa comunidade 
econômico-profissional, podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo 
justrabalhista, desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. 
São dois esses critérios autorizativos: a) quando as normas autônomas 
juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão 
geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas 
autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas 
de indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta)". 
(DELGADO, 2017. p. 257) 

 
 

Deste modo, na Consolidação de 1943, o negociado não poderia importar 

em renúncia de direitos, e, além disso, o poder judiciário tinha autoridade para 

invalidar cláusulas convencionais que versavam sobre renúncia. Isto quer dizer, fazia 

análise de normas e acordos a fim de salvaguardar os direitos mínimos garantidos 

aos Empregadores, de modo que não houvesse violação ao Princípio da Proteção. 

Atualmente, entretanto, com a lei 13.467/2017 essa atuação fiscalizadora do 

Poder Judiciário está expressamente proibida no artigo 8º §3:  

 

“§ 3º  No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a 
Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua 
atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 
coletiva.”. 

 
 

Ocorre que, dessa forma, a consequência da adição deste inciso é que ao 

limitar o Poder Judiciário na função de fiscalizar acordos e convenções, assume-se o 

risco de violação direta do Princípio da Proteção do Empregado, uma vez que este 

não será passível de análise a fim de identificar a norma mais favorável ou a 

condição mais benéfica, por exemplo. Em outras palavras, o Empregado perde seu 

direito de proteção pelo Poder Judiciário. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/sindicato.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/acordocoletivo.htm
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E são por alterações como essa, por exemplo, que o novo modelo 

trabalhista tem recebido duras críticas de doutrinadores e militantes dos direitos 

trabalhistas. 
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3. LEI 13.467/2017 – A REFORMA TRABALHISTA 

 

 

A lei trabalhista sofre alterações conforme evolui a sociedade, a fim de 

acompanhar e suprir possíveis novas necessidades. Em vista disso, sob a 

justificativa de combater o desemprego e a crise econômica no Brasil, a 

Consolidação das Leis Trabalhista sofreu reforma pela lei 13.467/2017.  

Para Godinho Delgado, entretanto, a reforma: 

 

“[...] desponta por seu direcionamento claro em busca do retorno ao antigo 
papel do Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e 
sedimentação da desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais. 
Profundamente dissociada das ideias matrizes da Constituição de 1988, 
como a concepção de Estado Democrático de Direito, a principiologia 
humanística e social constitucional, o conceito constitucional de direitos 
fundamentais da pessoa humana no campo justrabalhista e da 
compreensão constitucional do Direito como instrumento de civilização, a 
Lei n. 13.467/2017 tenta instituir múltiplos mecanismos em direção 
gravemente contrária e regressiva.” (DELGADO, 2017. p. 39 e 40). 

 
 

O novo modelo trabalhista trouxe alterações e inclusões de determinados 

artigos, incisos e parágrafos, e estes confrontam princípios basilares do Direito do 

Trabalho. Isso porque a reforma trabalhista relativizou e até mesmo subtraiu alguns 

direitos garantidos, até então, ao Empregado. Ora, os direitos trabalhistas foram 

resultado de conquistas históricas, da necessidade de colocar o Empregado em pé 

de igualdade frente a seu Empregador, baseado essencialmente no Princípio da 

Proteção. Razão pela qual, tal reforma recebeu críticas da OIT, MPT, CUT além de 

outros sindicatos. 

Em razão dessas alterações que mudam questões essenciais a qualidade 

da vida profissional e consequentemente pessoal dos empregados, busca-se saber 

como se dará a aplicação do Princípio da Proteção. 

 

3.1 ALTERAÇÕES NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

 

Em virtude das alterações e adição de novos artigos trazidos pelo novo 

modelo trabalhista, nota-se a necessidade de alterar a forma como os princípios, 

sobretudo o da Proteção, são aplicados no ordenamento jurídico trabalhista, bem 

como na vida prática do empregado. 
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Alguns artigos, mormente, confrontam drasticamente o Princípio da 

Proteção, gerando, assim, o questionamento até mesmo de sua constitucionalidade. 

 

3.1.1 ART. 620 da CLT 

 

Primeiramente, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) é diferente da 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ao passo que o primeiro é um acordo 

firmado entre a entidade sindical dos trabalhadores e uma determinada empresa, 

criando obrigação somente aos envolvidos; enquanto a segunda é um acordo 

celebrado entre dois sindicatos, ou seja, é um acordo feito entre o sindicato dos 

Empregados e o sindicato dos Empregadores (também chamado de sindicato 

patronal), no qual obriga todas as pessoas que compõem a base territorial dos 

respectivos sindicatos. 

Nesse sentido, a antiga redação do artigo 620 da CLT dispunha: “As 

condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão 

sobre as estipuladas em Acordo”.  

Entretanto, após reforma trabalhista, atualmente, o mesmo artigo dispõe: “As 

condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre 

as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.”. 

No que se refere ao anteriormente estabelecido pelo antigo modelo da CLT, 

evidencia-se a contemplação ao Princípio da Norma Mais Favorável, e 

consequentemente a efetiva proteção do Empregado ao passo que se buscava 

identificar o que, dentre as opções de normas que versassem sobre a mesma 

matéria, fosse mais favorável a ele.  

Sobre a nova redação, Godinho Delgado aponta: 

 

“A partir da nova redação imposta pela Lei da Reforma Trabalhista, 
estabeleceu-se regra em sentido contrário, com o objetivo de fixar, sempre, 
a prevalência das cláusulas contidas em acordo coletivo de trabalho sobre 
as cláusulas inerentes à convenção coletiva de trabalho - 
independentemente de se tratar de cláusulas supressoras e/ou restritivas de 
direitos fixados na respectiva CCT”. (DELGADO, 2017. p. 275) 

 
 

Nesse caso, nada importa se a CCT estabelece mais favoravelmente ao 

Empregado, a ACT sempre prevalecerá. O legislador ignorou o princípio da Norma 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/acordocoletivo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/sindicato.htm
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Mais Favorável, o que pode acarretar na redução dos direitos trabalhistas, bem 

como o enfraquecimento das convenções coletivas.  

A respeito disso, Vólia Bomfim Cassar discorre: 

 

“O princípio da norma mais favorável deriva do princípio da proteção e 
pressupõe a prévia existência de um conflito entre normas aplicáveis a um 
mesmo trabalhador. Nesse caso, deve-se optar pela norma que for mais 
favorável ao obreiro, pouco importando sua hierarquia formal. Em outras 
palavras: o princípio determina que, caso haja mais de uma norma aplicável 
a um mesmo trabalhador, deve-se optar por aquela que lhe seja mais 
favorável, sem se levar em consideração a hierarquia das normas.  
A Lei 13.467/2017 inverte essa lógica principiológica quando, por exemplo, 
determina no art. 620 da CLT a prevalência do acordo coletivo sobre a 
convenção. Logicamente só importará em exceção ao princípio quando o 
acordo coletivo contiver direitos menos favoráveis ao trabalhador que a 
convenção coletiva, pois prevalecerá” (CASSAR, 2017, p. 6) 

 
 

Outra alteração trazida pelo novo modelo está previsto no artigo 611-A da 

CLT, e trata-se de ampla flexibilização que autoriza que normas coletivas a reduzam 

direitos trabalhistas. Situação, portanto, na qual a ACT ou a CCT prevalecerá, ainda 

que esta reduza ou suprima direitos positivados, no regulamento interno da 

empresa, na norma interna ou no plano de cargos e salários. 

Ademais, de acordo com o artigo 444 § único da CLT, prevalecem os direitos 

previstos no contrato de trabalho sobre os direitos, por ventura, mais benéficos 

previstos na CLT, CCT ou ACT. Tal alteração só poderá ser aplicada ao empregado 

hipersuficiente. 

 

3.1.2 ART. 444, § ÚNICO, CLT. 

 

Os direitos trabalhistas, regra geral, são indisponíveis porque são 

considerados norma cogente (ou de ordem pública). Isso quer dizer que o 

trabalhador não pode abrir mão de um direito trabalhista, pois este é inerente a ele. 

Entretanto, será possível que tal limitação à disponibilidade de direitos seja 

relativizada, seguindo o disposto na alteração e adição dos seguintes artigos: 

 

“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam 
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.  
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a 
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mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no 
caso de 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”. 

 
 

E ainda a adição de um novo artigo:  

 

“Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja 
superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula 
compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou 
mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996” 

 
 

O parágrafo único no artigo 444, bem como o novo artigo 507-A, traz uma 

nova figura ao ordenamento jurídico trabalhista: a figura do “empregado 

hipersuficiente”, que nada mais é do que um empregado devidamente subordinado 

ao seu Empregador, e que recebe salário mensal igual ou superior ao montante de 

duas vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência social, cerca de R$ 

11.000,00 (onze mil reais). Dessa forma, estabelece a nova redação que as 

cláusulas do contrato do “empregado hipersuficiente” poderão valer como 

convenção coletiva e, além disso, poderão prevalecer sobre a lei. Negociado 

prevalecendo sobre o legislado. O acordo entre Empregador e Empregado 

prevalecendo sobre o Princípio da Indisponibilidade. 

Entendeu o legislador que o “empregado hipersuficiente” tem condições de 

abrir mão de direitos, renúncia ou transação, em contrato com seu empregador 

porque consegue compreender e ter noção da repercussão das possíveis alterações 

contratuais, por exemplo, devido a sua formação acadêmica, e que, ainda, por ser 

bem remunerado comparado ao salário mínimo nacional, teria relativa igualdade 

frente ao empregador.  

Neste interim, Vólia Bomfim Cassar: 

 

Os direitos trabalhistas previstos em lei são indisponíveis, isto é, são 
irrenunciáveis e intransacionáveis pela sua característica pública. O valor do 
salário recebido pelo empregado não deveria alterara natureza jurídica do 
direito. Entender que os empregados que recebem igual ou mais que o valor 
máximo que duas vezes os benefícios previdenciários podem livremente 
dispor sobre os direitos trabalhistas relacionados no art. 611-A da CLT e/ou 
renunciar as benesses previstas nas normas coletivas é negar a 
vulnerabilidade do trabalhador, que depende do emprego para sobreviver e, 
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com relativa facilidade, concordaria com qualquer ajuste para manutenção 
do emprego” (CASSAR, 2017, p. 14) 

 

Há, contudo, um desacordo entre o referido novo parágrafo do art. 444, o 

novo artigo 507-A, e o embasamento da proteção do Empregado no Direito do 

Trabalho, uma vez que o Empregado “hipersuficiente”, considerado pela reforma 

como mais qualificado, é menos protegido que os demais Empregados. Cria-se, 

dessa forma, uma distinção entre empregados, uma linha que separa os 

hipossuficientes dos considerados “hipersuficientes”, e que por serem menos 

protegidos, poderão ter seus contratos de trabalho alterados com cláusulas que os 

desfavorecem. O valor do salário recebido pelo empregado, entretanto, não pode 

alterar a natureza jurídica do direito trabalhista, que é indisponível. 

Entende-se, portanto, que quanto mais bem remunerado e/ou instruído é o 

Empregado, mais ele estará passível de dispor de direitos a ele anteriormente 

garantidos, menos proteção ele terá. Entretanto, como visto anteriormente, os 

direitos trabalhistas irrenunciáveis e não podem ser transacionados devido a sua 

característica cogente, de ordem pública. 

 

“Parece-nos que a finalidade do disposto no parágrafo único do art. 444 da 
CLT foi tornar disponíveis os direitos previstos nos incisos do art. 611-A da 
CLT e os dispostos em normas coletivas, dando liberdade a esse 
empregado para sobre estes negociar”. (CASSAR, 2017, p. 14). 

 

A autora afirma, desta forma, que os incisos do artigo 611-A são aqueles que 

o empregado hipersuficiente pode dispor. 

 

3.1.3 O ART 611-A 

 

Com a adição deste novo artigo no novo modelo da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, houve uma expansão nos poderes da Negociação Coletiva Trabalhista, 

chamada por Godinho Delgado de “flexibilização inconstitucional da negociação 

coletiva de trabalho”, pois o negociado prevalece sobre o legislado, conforme o 

referido artigo: 

 

"Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:  
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;  
II - banco de horas anual; 
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III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para 
jornadas superiores a seis horas;  
IV - adesão ao programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei n. 
13.189, de novembro de 2015;  
V - 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; 
 VI - regulamento empresarial;  
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;  
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 
 IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 
empregado, e remuneração por desempenho individual;  
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;  
XI - troca do dia de feriado;  
XII - enquadramento do grau de insalubridade;  
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia 
das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;  
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos 
em programas de incentivo;  
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa". 

 
 

Esse artigo elenca, em um rol meramente exemplificativo, pois em seu 

caput expressamente garante ''entre outros'', as matérias que podem ser objetos 

de flexibilização, sendo que eventual negociação desses direitos prevalecerá 

sobre o disposto em legislação. Abre-se, portanto, a possibilidade de relativizar, 

reduzir ou suprimir direitos trabalhistas em negociações coletivas. De acordo com 

Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 76), ''a norma não teve como objetivo ampliar 

direitos, pois isso sempre foi possível,'' transformando a ''maioria dos direitos 

contidos na CLT , que não se encontram na Constituição Federal, em direitos 

disponíveis.'' 

Nesse sentido, Godinho Delgado: 

 

“Há, por consequência, na nova lei clara rejeição ao princípio da adequação 
setorial negociada, que estabelece a prevalência das normas autônomas 
juscoletivas sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista fixado, desde 
que respeitados os seguintes critérios: "a) quando as normas autônomas 
juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão 
geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas 
autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas 
de indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta)" 
(DELGADO, 2017, p. 78) 

 

Por outro lado, o artigo 611-B versa a respeito dos objetos ilícitos para 

negociação de normas coletivas, ou seja, objetos não passíveis de negociação. Um 

deles, que chama atenção por se confrontar com o inciso XII do artigo 611-A, é o 

inciso XVII do artigo 611-B, que dispõe sobre o impedimento de negociação sobre 
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“normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho”. Ora, se é defeso negociar sobre 

normas de saúde e segurança, então não poderá o trabalhador negociar sobre o 

enquadramento do grau de insalubridade de sua função. 

Neste sentido, a Súmula 437 do TST: 

 

Súmula nº 437 do TST 
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nº

s
 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 

185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
(...) 
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho 
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este 
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 
norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso 
à negociação coletiva.   

 

Conclui-se, portanto, que o artigo 611-A, em seu inciso III, confronta a 

supramencionada súmula do TST. Seria o caso de análise por parte do Poder 

Judiciário sobre tal conflito. 

Porém, há ainda a adição dos parágrafos no artigo 8º da CLT: 

 
Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público.  
§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.  
§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal 
Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão 
restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não 
estejam previstas em lei.  
§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a 
Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua 
atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 
coletiva”. 

 
 

Sobretudo a respeito dos parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da CLT, é possível 

que estes sejam inconstitucionais, visto que a jurisprudência age como integradora e 

atualizadora da legislação, e que se forma por várias decisões no mesmo sentido e 

não apenas por uma simples decisão isolada, e ainda devido a sua tamanha 
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importância nessa função, está sendo impedida pelo novo modelo trabalhista de 

controlar as leis baseando-se em princípios constitucionais. 

Sobre a limitação do Poder Judiciário, Vólia Bomfim Cassar: 

 

“A Lei 13.467/2017 dificultou ao máximo a intervenção do Judiciário na 
validade das normas coletivas, limitando sua atuação. Adotou como 
princípio a intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, dando 
maior segurança às convenções e acordos coletivos e aos seres coletivos. 
Isto está refletido tanto no § 3.° do art. 8.° como no art. 611-A da CLT.” 
(CASSAR,2017, p. 23) 

 

Anteriormente, o Poder Judiciário tinha autoridade para analisar o conteúdo 

das normas trabalhistas, isso porque entende-se que a lei geral é passível de não 

abranger possíveis peculiaridades da vida prática do empregado, estar 

desatualizada ou até mesmo decrépita, e dessa forma, com tal análise, o Poder 

Judiciário poderia suprir tais falhas ou lacunas, no caso, de modo a proteger o 

empregado, seja considerando a norma mais favorável, a condição mais benéfica ou 

utilizando o in dubio pro operário. 

O artigo 114 da Constituição Federal, sobre a Justiça do Trabalho, dispõe: 

 

“Art. 114: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;  
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;  
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho; 
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, 
a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;  
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.  
§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 
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Neste sentido, Mauro Schiavi:  

 

“De nossa parte, o § 2o do art. 8o, da CLT é manifestamente 
inconstitucional, por impedir a livre interpretação e aplicação do direito pelos 
Tribunais Trabalhistas, inibir a eficácia dos direitos fundamentais, bem como 
dos princípios constitucionais. Além disso, impede a evolução da 
jurisprudência e restringe o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF)”  
[...] 
“O § 3o do art. 8o, da CLT limita a atuação do Judiciário no exame dos 
acordos e negociação coletiva aos requisitos de validade do negócio jurídico 
(art. 104 do CC), quais sejam: capacidade, licitude do objeto e forma 
prevista ou não defesa em lei. De nossa parte, se trata de regra 
manifestamente inconstitucional, pelos seguintes motivos: 
a) restringe o acesso à justiça (art. 5o, XXX, da CF);  
b) viola os incisos VI, XIII e XIV, da CF que, além dos requisitos formais do 
negócio jurídico, exigem que para a flexibilização de direitos, exista efetiva 
negociação coletiva e observâncias dos direitos mínimos trabalhistas, 
previstos no ordenamento jurídico trabalhista, principalmente, o 
constitucional (art. 7o, caput, da CF); c) restringe a incidência das normas 
constitucionais e legais de proteção ao trabalho humano”. (SCHIAVI, 2017, 
p. 58) 
 
 

A própria Carta Magna estabelece as matérias que o Poder Judiciário pode 

processar e julgar no supramencionado artigo. É possível, portanto, que os incisos 

do artigo 8º da CLT sejam inconstitucionais, pois vai confronta o artigo 114 da CF. 
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4. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.467/2017 

 

 

É possível que a Reforma Trabalhista efetivada pela lei 13.467/2017, em 

determinados artigos, incisos e parágrafos, viole o Princípio da Proteção. 

Ainda que Constituição Federal seja hierarquicamente superior a todas as 

outras normas, seguida das emendas constitucionais, leis complementares, leis 

ordinárias etc. Entretanto, quando se fala em Direito do Trabalho, a regra de 

hierarquia de normas segue sempre o Princípio da Norma Mais Favorável, porque 

esta visa a maior proteção do Empregado. Porém, com o novo modelo 

trabalhista, dentro desse princípio, surge a Teoria do Conglobamento Mitigado ou 

Por Instituto, no qual o Empregado pode escolher não mais de uma forma global de 

todo o ordenamento, mas sim fracionando o texto normativo sem quebrar o conjunto 

sobre o mesmo assunto, mesma matéria. Diferentemente doo disposto 

anteriormente, na teoria utilizada era a do Conglobamento simplesmente, na qual 

era possível analisar todas as fontes e por elas encontrar a que, no todo, fosse mais 

benéfica ao empregado. 

Além disso, o Princípio da Indisponibilidade, Norma Mais favorável e o In 

dubio pro operario, sofreram grande flexibilização nos já mencionados artigos: 620, 

no qual o acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção; 444 § único, que 

estabelece que o contrato de trabalho prevalecerá sobre a norma coletiva; e 611-A 

que dispõe que as convenções e acordos prevalecerão sobre a lei. 

Tais artigos, portanto, violam o princípio basilar do Direito do Trabalho, 

gerando insegurança ao Empregado que antes tinha a proteção integral. Dessa 

forma, o Princípio da Proteção sofre violação, ainda, com o surgimento da figura do 

empregado “hipersuficiente”, no artigo 507-A, que é aquele com diploma de nível 

superior e que tem salário mensal igual ou maior do que duas vezes o limite máximo 

de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Entende o legislador que tal 

Empregado tem capacidade suficiente para se impor na relação empregatícia, mas 

para Godinho Delgado, é estratificar os empregados dentro da empresa. 

 

“Para o novo diploma legal, essa relativa diferenciação acadêmica e 
remuneratória seriam bastantes para, praticamente, afastar o Direito do 
Trabalho da regência normativa desses empregados estratificados, 
submetendo-os ao desproporcional exercício do poder empregatício em 
grande parte de seu conteúdo e dinâmica contratuais. Trata-se, conforme se 
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percebe, de regra de evidente discriminação entre empregados - outra, 
entre tantas da Lei da Reforma Trabalhista -, largamente afastada da matriz 
constitucional de 1988 e do universo normativo internacional trabalhista 
vigorante no plano interno da sociedade e economia brasileiras” 
(DELGADO, 2017, p 160). 
 
 

Ademais, além da possibilidade de inconstitucionalidade de alguns dos 

artigos trazidos pelo modelo trabalhista, há o conflito de princípios importantes e 

basilares do Direito Trabalhista: Indisponibilidade e Autonomia da Vontade. 

 

4.1 CONFLITOS DE PRINCÍPIOS 

 

As normas que definem os principais direitos trabalhistas, dispostas nos 

artigos 7º a 11º da Constituição Federal de 1988, guardam característica de direitos 

fundamentais de 2ª dimensão, e, portanto, podem ser consideradas como normas 

que definem direitos fundamentais nas relações de trabalho.  

 

“Sobre direitos fundamentais da 2ª. Dimensão: 
O fato histórico que inspira e impulsiona os direitos humanos de segunda 
dimensão é a Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX. 
Em decorrência das péssimas situações e condições de trabalho, eclodem 
movimentos como o cartista, na Inglaterra, e a Comuna de Paris (1848), na 
busca de reivindicações e trabalhistas e normas de assistência social” 
(LENZA, Pedro, 2014, p. 1057) 

 

Direitos fundamentais são todas aquelas posições jurídicas referentes às 

pessoas, baseados nos princípios dos direitos humanos, à luz do direito 

constitucional positivo, devido a sua importância tornam-se indisponíveis. Dessarte, 

embora com normas cogentes, o Direito do Trabalho não perde suas características 

de direito privado. 

Nessa lógica, Araújo e Nunes Júnior: 

 

“Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a categoria 
jurídica instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em 
todas as dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza 
polifacética, buscando resguardar o homem na sua liberdade (direitos 
individuais), nas suas necessidades (direitos sociais, econômicos e 
culturais) e na sua preservação (direitos relacionados à fraternidade e à 
solidariedade)” (ARAUJO e NUNES JÚNIOR, 2005, p. 109 e 110) 
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Os Direitos Trabalhistas são fundamentados no Princípio da Proteção, 

instrumento pelo qual pretende-se tirar o Empregado da posição de hipossuficiência 

e colocá-lo em pé de igualdade frente a seu Empregador. É princípio fundamental. O 

Direito do Trabalho, entretanto, é regido por outros princípios, e na vida prática, 

alguns desses princípios podem ir um de encontro ao outro, assim como ocorre com 

o novo modelo trabalhista trazido pela Lei 13.467/2017. 

 O princípio da indisponibilidade, dessa forma, garante que não se pode abrir 

mão de direitos, no caso, trabalhistas, pois se tratam de normas cogentes. Ou seja, 

trata-se de normas coercitivas, que garantem o mínimo, e que visam à proteção do 

Empregado. Por essa razão, a indisponibilidade vai de encontro com o princípio da 

autonomia da vontade, no qual as partes podem livremente estipular acerca das 

cláusulas contratuais. O que anteriormente se considerava, eram as normas 

cogentes, de modo que o Empregador e o Obreiro não poderiam estipular menos do 

que o mínimo garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela CLT, ou o que 

mais beneficiava o empregado anteriormente acordaram. 

Sobre colisão de Princípios, Pedro Lanza discorre: 

 

“princípios: a previsão dos relatos se dá de maneira mais abstrata, sem se 
determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser 
analisado para que o intérprete dê o exato peso entre os eventuais 
princípios em choque (colisão). Assim, a aplicação dos princípios não será 
no esquema de tudo ou nada mas graduada às vistas das circunstâncias 
representadas por outras normas ou por situações de fato. Destaca-se, 
assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os 
princípios valorativos ou finalísticos” (LANZA, 2014, p. 162). 

 

Princípios não possuem caráter absoluto, razão pela qual é possível 

ponderar em caso de conflito. Para tanto, usa-se o Princípio da Proporcionalidade, o 

qual visa justamente a ponderação dos princípios conflitantes para verificar qual 

melhor se encaixa na necessidade em questão. 

O novo modelo trouxe, ainda, restrições ao Poder Judiciário valendo-se do 

princípio da Intervenção Mínima para tanto, confrontando, dessa forma, o Princípio 

da Proteção, pois ao limitar a análise e fiscalização de normas trabalhistas, é 

possível que o Empregado seja prejudicado de alguma forma. Nessa colisão de 

princípios, o ideal para salvaguardar a lógica do Direito Trabalhista de proteção era 

de que o Princípio da Proteção prevalecesse sobre o da Intervenção Mínima, pois 

trata de parte hipossuficiente, que precisa ter seus direitos resguardados pelo Poder 
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Judiciário, de modo que a este é dado o poder fiscalizar as normas e verificar se 

estão em conformidade com a Constituição Federal, ou que, no caso do direito 

trabalhista, verse sobre o mais benéfico para o empregado. 

Esses conflitos normativos no âmbito do Direito do Trabalho, entretanto, se 

resolvem observando um dos subprincípios do Princípio da Proteção: a regra da 

Norma Mais Favorável. A qual determina que, caso haja mais de uma norma 

aplicável, deve-se optar por aquela que seja mais favorável, ainda que seja 

hierarquicamente inferior, utilizando a teoria do conglobamento para tanto, visto que 

se trata de direito fundamental e indisponível.  

 

4.1.2 APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DA REFORMA  

 A aplicação das normas alteradas pela Reforma Trabalhista é imediata, 

bem como todas as outras regras jurídicas, devendo sempre ser observando o 

período de vacância.  

Para Vólia Bomfim Cassar: 

 

“O direito modifica-se com o tempo para se adaptar à realidade ou para se 
adequar a uma determinada situação. As relações jurídicas trabalhistas 
devem acompanhar as modificações da lei e se ajustar às novas regras. Por 
outro lado, o contrato de trabalho é de trato sucessivo, isto é, de débito 
permanente e se repete no tempo. Logo, há fatos antigos, atuais e futuros e 
normas antigas, atuais e futuras. Para solucionar eventuais conflitos na 
aplicação da lei às situações concretas devem-se buscar no direito 
intertemporal princípios próprios para aplicar a nova lei com as 
consequências da lei antiga, principalmente quando a nova norma prejudica 
e retira direitos antes concedidos pela antiga lei. O conflito se torna ainda 
mais acirrado quando analisado sob a ótica do art. 468 da CLT, que proíbe 
alterações contratuais prejudiciais ao empregado” (CASSAR, 2017. P 3). 

 

Segundo o que dispõe a Medida Provisória 808: “Art. 2º  O disposto na Lei 

nº 13.467, de 13 de julho de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de 

trabalho vigentes”. Desta forma, o novo modelo trouxe, em seu artigo 6º, quando e 

como se dará sua aplicação nos contratos anteriormente celebrados, bem como nos 

que serão celebrados após sua vigência: 

 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou. 
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm
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tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.     
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 
não caiba recurso. 

 

É sabido que os novos contratos firmados sob a luz do novo modelo 

trabalhista se submetem a ele. Entretanto, respeitados os direitos adquiridos, os atos 

jurídicos perfeitos e a coisa julgada, as novas regras se aplicam também aos 

contratos que estão em curso desde o antigo modelo, seguindo sempre o disposto 

no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988: “a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”. 

Porém, aquele Empregado que está contratado, não poderá ter seu contrato 

de trabalho modificado se tais mudanças não puderem melhorar sua vida dentro do 

ambiente de trabalho, isso quer dizer, respeitando o Princípio da Condição Mais 

Benéfica, com exceção àqueles que desejem renegociar o contrato, uma vez que o 

novo modelo trouxe essa possibilidade para o “empregado hipersuficiente”, por 

exemplo. Razão pela qual, a lei 13.467/2017 somente terá efeito nos contratos em 

vigência, que foram pactuados sob a égide do modelo antigo, nos fatos que 

ocorrerem pós vigencia do novo modelo, desde que respeitado o Princípio da 

Condição Mais Benéfica. Os contratos que não forem modificados, dessa forma, 

permanecerão como foram acordados anteriormente. 

Sobre a aplicação retroativa da Reforma Trabalhista, Vólia Bomfim Cassar 

explica: 

 

“O primeiro princípio de direito intertemporal é a irretroatividade da lei. Logo, 
a Lei 13.467/2017 não se aplica aos fatos e contratos anteriores à sua 
vigência. Extinto o contrato antes da Lei 13.467/2017 ou vigente o contrato, 
a nova lei não se aplicará aos fatos anteriores ou para retirar direitos 
adquiridos antes da vigência da lei. Assim, não será aplicada a nova lei de 
forma retroativa” (CASSAR, 2017, p. 3) 

 

Sob ótica de Mauro Schiavi: 

 

“Constituem princípios da aplicação da Lei Processual: irretroatividade da 
lei; vigência imediata da lei ao processo em curso; impossibilidade de 
renovação das fases processuais já ultrapassadas pela preclusão (também 
chamada pela doutrina de teoria do isolamento dos atos processuais já 
praticados)” (SCHIAVI, 2017, p. 54) 
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É defesa a retroatividade lesiva no ordenamento jurídico brasileiro, isso 

quer dizer, existe a impossibilidade de retroagir a lei se esta não for benéfica a 

quem ela se aplica. No caso do Direito do Trabalho, é mais um meio para que a 

Norma Mais Favorável seja aplicada, e dessa forma, que o empregado seja 

efetivamente protegido. 

No Processo do Trabalho, neste sentido, Vóila Bomfim Cassar explana: 

 

“O processo é composto de vários atos sucessivos e relacionados entre si, 
e cada um se concretiza numa época diferente, devendo ser aplicada a lei 
vigente na data da prática do ato. Aí está a teoria do isolamento dos atos 
processuais - art. 14 do CPC aplicável ao processo do trabalho por força do 
art. 769 da CLT c/c art. 15 do CPC. Logo, a norma processual não 
retroagirá e será aplicável ao processo em curso, respeitados os atos já 
praticados e as situações consolidadas sob  a vigência da lei revogada (art. 
14 do CPC). Portanto, as regras a respeito do recurso 
(garantia,requisitos,preparo etc.) serão aquelas vigentes na época da 
publicação da sentença ou da decisão que se pretende recorrer. A inicial 
deve observar os requisitos legais exigidos pela lei vigente na ocasião de 
sua interposição. A defesa, a revelia, a exceção e o arquivamento 
respeitarão a regra vigente no momento em que o ato for praticado” 
(CASSAR, 2017, p. 91) 

 

Diante disso, entende-se que devido ao isolamento dos atos processuais, 

no qual os atos não se comunicam, o novo modelo trabalhista pode ser aplicado 

em processos que estão em curso. Porém, devendo sempre considerar o basilar 

Princípio da Proteção, pois é imprescindível analisar se tal aplicação é benéfica ao 

empregado. Há, para tanto, garantia constitucional de irretroatividade lesiva. 

O Direito do Trabalho, portanto, em sua essência, é instrumento para 

proteção e regulamentação do empregado e sua relação empregatícia com o 

empregador. E ainda que reformas às leis sejam positivas ao passo que atualizam 

o ordenamento a fim de acompanhar as evoluções sociais, os princípios basilares 

não podem ser ignorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do que foi exposto ao longo do presente trabalho, é evidente que o 

novo modelo trabalhista trazido pela Lei 13.467/2017 modifica, flexibiliza e até 

mesmo subtrai alguns direitos anteriormente garantidos aos trabalhadores. Razão 

pela qual, alguns artigos, incisos e parágrafos violam o Princípio da Proteção, 

sobretudo, o Princípio da Norma Mais Favorável.  

Considerando que historicamente o trabalhador teve característica de objeto, 

também chamada “coisificação” do ser humano, quando as funções laborais não 

eram remuneradas, a jornada de trabalho era abusiva e não havia garantias e 

direitos trabalhistas, notou-se a necessidade de proteger o trabalhador. Hoje 

ordenamento jurídico trabalhista é regido pelo Princípio da Proteção, a importância 

da aplicação deste princípio está em sua essência, que é de proteção do 

empregado, o qual tem como características principais o fato de ser subordinado e 

hipossuficiente frente ao seu empregador. Tal proteção não visa tornar o trabalhador 

superior na relação processual, mas sim igual à outra parte. Isso quer dizer que este 

princípio é um degrau para que o empregado suba e fique na mesma altura que seu 

empregador. 

Dessa forma, o Princípio da Proteção se desdobra em três subprincípios: In 

dubio pro operário, caso haja dúvida sobre a hermenêutica das normas, favorece-se 

o empregado; Norma Mais Favorável, quando existir duas ou mais normas que 

versem sobre o mesmo tema, considera-se a que melhor favorecer o empregado; e 

por fim, Condição Mais Benéfica, garante que não poderá alterar contrato 

empregatício que piore situação já estabelecida ao empregado.  

Os direitos trabalhistas, como fora demonstrado, são baseados no referido 

Princípio da Proteção e, além da Consolidação das Leis Trabalhistas, estão 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 

7º. Esses direitos são considerados mínimos, se tratam de normas de força cogente 

(ou normas de ordem pública), isso quer dizer que são direitos indisponíveis, não 

podem ser ignorados ou negociados no contrato de trabalho, podem apenas ser 

aprimorados e aumentados, visando sempre o bem estar nas condições de trabalho 

do empregado. 
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A reforma trabalhista, contudo, surgiu com a justificativa de ser uma 

ferramenta para melhor administrar a crise econômica no país, de modo que geraria 

mais empregos e daria mais segurança aos Empresários. Entende-se que reformas 

são positivas ao passo que buscam acompanhar evoluções sociais, bem como 

suprir novas situações. Entretanto, no caso do novo modelo trabalhista, diante do 

exposto no presente trabalho, o tão importante Princípio da Proteção foi mitigado, 

desrespeitado, violado. Visto que agora, de acordo com o artigo 620 CLT, os Acordos 

Coletivos sempre prevalecerão sobre as Convenções Coletivas, não importando se 

as Convenções tratam de Norma Mais Favorável; No artigo 444 § único CLT, surge à 

figura do “Empregado Hipersuficiente”, o qual, por ter formação acadêmica e ser 

remunerado com um montante de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), poderá ter 

seu contrato alterado de modo que tais alterações poderão valer como Convenção 

Coletiva, ignorando a Norma Mais Favorável e Condição Mais Benéfica; Já o artigo 

611-A limita o poder judiciário de analisar normas de cunho trabalhista, fazendo o 

negociado prevalecer sobre o legislado. 

Entende-se, contudo, que a Reforma Trabalhista visou beneficiar o 

Empregador em detrimento do Empregado, e para tanto, violou o Princípio da 

Proteção, basilar do Direito do Trabalho. 
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