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Sumário: Introdução. 1. Panorâma histórico dos direitos trabalhistas. 2. 
Realidade das relações de emprego/trabalho antes e depois da reforma. 
3. Alterações da Lei 13.467/17 e os impactos na relação de emprego - 
Considerações finais. – Referências. 

 

Resumo: A compreensão segundo a Reforma Trabalhista, oriunda da Lei 
13.467/17, de que traria um aumento e ganho para a sociedade, relativo 
ao crescimento e geração de emprego no âmbito nacional, se esfacela com 
os dados obtidos pelos institutos oficiais, desconstruindo anos de história 
e luta pela conquista dos direitos trabalhistas no Brasil. Nesse cenário, 
com o advento da respectiva Lei, têm espaço para críticas cada vez mais 
ácidas, de que houve um aumento no número de desempregados no país, 
ou seja, na contramão do que fora argumentado para aprovação da 
Reforma Trabalhista, contrariando os dispositivos legais celetistas, além 
da supressão de direitos e garantias constitucionais. O problema de 
pesquisa, nesse norte, se constitui em aferiras mudanças do texto legal e 
sua correlação para fomentar um trabalho análogo à escravo 
contemporâneo, além das violações dos pactos e tratados internacionais 
no âmbito laboral, resultando em mais desemprego e insegurança jurídica 
quanto à constitucionalidade de direitos trabalhistas garantidos na 
Constituição Federal. Para tanto, vale-se da dedução como método e da 
pesquisa bibliográfica como técnica, antecipando, desde agora, a 
conclusão pela necessidade do reestabelecimento constitucional aos 
direitos trabalhistas. 

Palavras-chave: trabalho, direitos humanos, desemprego. 

 

Abstract: The understanding according to the Labor Reform, originating 
from Law 13.467/17, that it would bring an increase and gain to society, 
related to growth and job generation at the national level, is shattered 
with the data obtained by official institutes, deconstructing years of 
history and struggle for the conquest of labor rights in Brazil. In this 
scenario, with the advent of the respective Law, there is room for 
increasingly acid criticism that there has been an increase in the number 
of unemployed in the country, that is, contrary to what had been argued 
for approval of the Labor Reform, contrary to the legal celetist provisions, 
in addition to the suppression of constitutional rights and guarantees. The 
research problem, in this north, consists in changes to the legal text and 
its correlation to promote work analogous to contemporary slavery, in 
addition to the violations of international pacts and treaties in the labor 
field, resulting in more unemployment and legal insecurity as to the 
constitutionality of labor rights guaranteed in the Federal Constitution. To 
this end, it uses deduction as a method and bibliographic research as a 
technique, anticipating, from now on, the conclusion of the need for 
constitutional reestablishment of labour rights. 

Key words: work, human rights, unemployment. 

 

Resumen: El entendimiento según la Reforma Laboral, originada en la 
Ley 13.467/17, de que traería un aumento y ganancia a la sociedad, 
relacionado con el crecimiento y la generación de empleo a nivel nacional, 
se rompe con los datos obtenidos por los institutos oficiales, 
deconstruyendo años de historia y lucha por la conquista de los derechos 



Reforma Trabalhista: 
Uma análise do desemprego no Brasil Pós Reforma trabalhista e seus impactos na sociedade 

contemporânea 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  3 

N.º 61, JUL-SET 2020 

laborales en Brasil. En este escenario, con el advenimiento de la Ley 
respectiva, hay espacio para una crítica cada vez más ácida de que se ha 
producido un aumento del número de desempleados en el país, es decir, 
en contra de lo que se había argumentado para la aprobación de la 
Reforma Laboral, en contra de las disposiciones legales celetistas, además 
de la supresión de los derechos y garantías constitucionales. El problema 
de investigación, en este norte, consiste en cambios en el texto legal y su 
correlación para promover el trabajo análogo al de la esclavitud 
contemporánea, además de las violaciones de los pactos y tratados 
internacionales en el campo laboral, lo que resulta en más desempleo e 
inseguridad jurídica en cuanto a la constitucionalidad de los derechos 
laborales garantizados en la Constitución Federal. Para ello se utiliza la 
deducción como método y la investigación bibliográfica como técnica, 
anticipándose, a partir de ahora, a la conclusión de la necesidad de 
restablecer constitucionalmente los derechos laborales. 

Palabras clave: trabajo, derechos humanos, desempleo. 

 

 

 

 

Introdução 

Mesmo após a aprovação da reforma, diversos nichos da sociedade seguem 
debatendo suas proposições, seus resultados ou mesmo sem compreender as 
alterações realizadas por meio de Emenda Constitucional.  

Por tal motivo justifica-se a necessidade da elaboração de um estudo 
transdisciplinar, abordando um tema do direito trabalhista aliado às balizas e ao 
escopo dos estudos históricos, sociológicos, das investigações jornalísticas e dos 
dados empíricos coletados por agências metodologicamente idôneas e que seguem 
padrões internacionais em suas pesquisas, tal qual o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

A Lei 13.467 de 2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista, trouxe 
importantes e substanciais mudanças para a Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT. Com as novas regras, diversas questões foram alteradas na relação entre 
empregados e empregadores.  

Estas mudanças apresentadas pela nova legislação estão longe de obterem 
consenso, setores diversos da sociedade dividem suas opiniões e revelam pontos 
discordantes acerca dos efeitos da reforma. Com este mote, o presente estudo 
pretende dar voz às diferentes matizes de pensamento sobre a reforma e, ao fim, 
realizar um balanço crítico acerca dos dados apresentados. Inicialmente, faz 
imperioso avivar, um breve panorama histórico da dos direitos trabalhistas no 
Brasil e no mundo e como esta trajetória serve de pano de fundo para as atuais 
demandas da sociedade.  

A saber, o desenvolvimento do conceito de trabalho desde o fim da 
Antiguidade início da Idade Média, com gradual mudança entre o peso social do 
trabalho executado pelos campesinos na Alta Idade Média, até ganharem os 
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primeiros contornos de modernidade com os trabalhadores desenvolvendo-se em 
volta dos burgos, assim, criando as aglomerações embrionárias das cidades. Num 
segundo momento, enfatiza-se a importância do movimento da Revolução 
Industrial, no século XVIII da era moderna. Com o advento das máquinas à vapor e 
a sucessiva perda de autonomia e controle dos meios de produção por parte do 
trabalhador, ora chamado proletário, figura protagonista nos escritos de Karl Marx 
e Engels.  

No Brasil, notamos a trajetória do trabalhismo desde o trabalho escravo que 
vitimou muitos milhares de africanos trazidos à força e subjugados em condições 
desumanas na produção de cana de açúcar, café, algodão e outros cultivos. Após a 
abolição do trabalho escravo, em 1888, vemos a lenta mudança no perfil do 
trabalhador. Agora livre e mais diversos com a chegada dos imigrantes 
empobrecidos da Europa. Por fim, chega-se à contemporaneidade com o surgimento 
e consolidação das leis trabalhistas na era Vargas. 

Relevante se faz destacar que com o advento da Reforma Trabalhista em 2017, 
o aumento dos empregos informais com a falta de oportunidades dos trabalhadores 
em se inserir no quadro funcional de empresas ou registrarem suas próprias 
ocupações, a fim de recolherem os devidos impostos e gozarem dos benefícios e da 
seguridade social que a legalidade asseguraria ao trabalhador devidamente 
registrado. É mister destacar também, o crescente número de vagas terceirizadas 
nos mais diversos setores, as terceirizações aparentam abranger, inclusive, as 
atividades fins das empresas, fato antes impossível na antiga legislação.  

Urge salientar que os impactos gerados pela sanção da Lei 13.467 nas relações 
de emprego, levantando-se temas relativos não só aos direitos trabalhistas 
propriamente, mas também aos direitos humanos, posto que as boas condições de 
trabalho mostram-se essenciais para a manutenção da dignidade dos homens e 
mulheres que se inserem no Estado Democrático de Direito. Os temas levantados 
neste bojo são relativos, portanto, aos debates das relações de trabalho análogas à 
escravidão, a saber, escravidão moderna em contraste com a trabalhidade, as 
violações de pactos e tratados internacionais no âmbito dos direitos humanos e 
trabalhistas e, por fim, a prejudicialidade que eventuais normas recém-aprovadas 
podem vir a apresenta. 

A partir dessas premissas, este artigo utiliza o método dedutivo7, cuja 
premissa maior é a análise dos impactos nas relações de emprego e trabalho no 
Brasil com o advento da lei 13.467/17 – Reforma Trabalhista, objetivando 
reestaurar os direitos e garantias constitucionais suprimidos (premissa menor). A 
técnica utilizada é a pesquisa bibliográfica8. O problema de pesquisa seria aferir os 
impactos negativos com o advento da Reforma Trabalhista, como a precarização nas 
relações de trabalho, insegurança jurídica nos direitos trabalhistas e principalmente 

                                                             

7 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma formulação 
geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. (PASOLD, 
2011, p. 205). 

8 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. (PASOLD, 
2011, p. 207) 
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a diminuição do número de emprego formal no país. A hipótese para esse 
questionamento exsurge negativa, com o aumento no número de desempregados e 
à imperiosa necessidade de reconstrução dos pilares principológicos da dignidade 
da pessoa humana garantidos no art. 1º, III da Carta Magna de 1988, com sua 
autocapacidade de sustento para si e seus familiares. 

O objetivo geral, assim, é o de reexaminar as mudanças legais oriundas da 
Reforma Trabalhista, com o escopo de que sua vigência, corroborou para o aumento 
de desempregados, fomentando a informalidade do trabalho e precarizando os 
direitos trabalhistas garantidos constitucionalmente. Os objetivos específicos se 
estratificam em: 1) revisitar o processo de construção dos direitos trabalhistas, com 
ênfase no Brasil; 2) delinear o impacto legal antes e pós Reforma Trabalhista; 3) 
propor a reconstrução dos direitos e garantias dos trabalhadores, sob o prisma dos 
Direitos Humanos, no combate a escravidão contemporânea.  

1. O processo de construção dos direitos trabalhistas no Brasil 

A Primeira menção feita por uma legislação brasileira no âmbito dos direitos 
trabalhistas foi a constituição imperial de 1824. Outorgada por D. Pedro I, apesar de 
seu caráter pouco democrático, apresentou alguns avanços no âmbito ora analisado. 
Inspirada pela Revolução Francesa, a constituição aboliu as corporações de ofício, o 
que gerava maior liberdade para que o trabalhador exercesse suas atividades. 

Nesta fase, é possível observar grande quantidade de mão de obra escrava, que 
passa a ser substituída muito lentamente durante este século pela mão de obra 
proletária até as proximidades da abolição total em 1888, conforme se pode 
observar na tabela abaixo:9 

 

 

Esta alteração no contingente populacional e no perfil do trabalhador, que 
passa a ser remunerado e livre impacta fortemente sobre o mercado, à medida que 
este passa a demandar mão de obra qualificada e não a encontra de imediato entre 
os trabalhadores livres naquele momento. 

No bojo desta renovação foi promulgada a Constituição Federal de 1891, na 
qual se garante liberdade de exercício profissional, liberdade associativa, entre 
outras garantias ao profissional. Neste mesmo período, foi editado o Decreto 
                                                             

9 Tabela 1: Percentual da população livre X população escrava no Brasil do século XIX por Castro 
(1973, p. 63) 
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1.313/91, que proibiu o trabalho do menor de 12 anos em fábricas, além da fixação 
da jornada de trabalho em 7 horas para menores entre 12 e 15 anos do sexo 
feminino e entre 12 e 14 anos do sexo masculino. 

Faz-se oportuno salientar ainda que, no ano de 1903, foi editado um Decreto 
nº 979/03 tratando sobre sindicalização e organização sindical rural, sendo esta a 
primeira norma brasileira sobre o tema. 

Até a Constituição Federal de 1934, considerada a primeira constituição 
brasileira a ter normas específicas de Direito do Trabalho, houve uma série de 
avanços neste tema como: a criação do instituto do acidente do trabalho (1919); em 
e a própria criação do Ministério do Trabalho, Indústria e comércio por Getúlio 
Vargas na década de 1930, com o propósito de coordenar as ações institucionais a 
serem desenvolvidas no âmbito do trabalho e emprego. Essa constituição foi a 
primeira a elevar os direitos trabalhistas ao patamar constitucional, haja vista sua 
elaboração influenciada no constitucionalismo social da Constituição de Weimar e 
na Constituição Americana.  

A partir daí houve um aumento significativo nas legislações sobre o tema 
inclusive em relação à previdência social. Na própria carta magna de 1934, há 
normas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias, repouso 
semanal, pluralidade sindical (assegurando maior liberdade e autonomia), 
indenização por despedida sem justa causa, criação efetiva da Justiça do Trabalho 
(apesar de ainda não integrante de Poder Judiciário). 

Essa constituição vigorou até 1937, ano da implantação do regime ditatorial, a 
partir daí a Carta magna de 1937 estava inspirada na Carta Del Lavoro e na 
Constituição Polonesa, nela a competência normativa era dada aos tribunais 
trabalhistas já que houve o fechamento do Congresso Nacional. Tal carta 
caracteriza-se pela expressa intervenção estatal, instituindo o modelo de sindicato 
único vinculado ao Estado e considerando, por exemplo, a greve como recurso 
antissocial nocivo a economia. Mesmo assim, a legislação trabalhista continuou a se 
multiplicar, ainda que mais espaçadamente, levando a necessidade de juntar e 
normatizar o que estava posto até então. Desse modo, em 01 de maio de 1943, 
através do Decreto-lei nº 5.452/43 surge a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 
Dois anos após isso, em 1945, Getúlio Vargas é deposto. 

Com a reabertura escreve-se outra Constituição, a de 1946 ela reestabeleceu o 
direito de greve e foi considerada como democrática, pois dispôs sobre alguns 
avanços como: a participação dos empregados nos lucros da empresa, o repouso 
semanal remunerado, a expansão do benefício da estabilidade decenal a todos os 
trabalhadores e principalmente, a retirada da Justiça do Trabalho do Poder 
Executivo e sua inclusão no Poder Judiciário. 
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Como aponta no gráfico10, há um salto até a década de 1960, nota-se no gráfico 
acima que entre 1962 e 1966, houve o reconhecimento de uma série de direitos 
trabalhistas como: a criação do 13º salário, a regulamentação do direito de greve 
haja vista já ter sido garantido e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. 

Já a Constituição de 1967 não trouxe grandes mudanças no âmbito trabalhista, 
no entanto, com a legislação infraconstitucional houve a regulamentação do direito 
das empregadas domésticas, do trabalhador rural e das atividades do trabalhador 
temporário. Com o Golpe Militar de 17 de outubro de 1969, a Emenda Constitucional 
nº 1/69 também não houve grandes alterações nos direitos trabalhistas, no entanto, 
no tocante ao imposto sindical, essa emenda proibiu o direito de greve para 
servidores públicos e os que exercem atividades essenciais. Em nova reabertura 
democrática, nasce em 05 de outubro de 1988, a nova Constituição, em vigor até os 
dias de escrita desse trabalho. Nela, o humano tornou-se o objeto principal, com ela 
houve um claro abandono do individualismo e valorização do coletivo e do social, 
resgatando-se a dignidade da pessoa humana. 

Nessa Carta magna o artigo 7º é de grande valia aos direitos trabalhistas pois 
traz uma série de direitos aos trabalhadores. A Constituição de 1988 inova frente as 
constituições anteriores por instituir que “todo poder emana do povo”, ratificando 
que a forma de exercício desse poder será a eleição de representantes, inaugurando 
a democracia representativa de forma mais objetiva. Ela estabelece também nova 
relação entre o sindicato e o Estado, em que a organização sindical goza de 
autonomia de administração do sindicato, sendo permitida a livre criação dos 
sindicatos, sem a necessidade de previa autorização do Estado. 

                                                             

10 Anuário Estatístico do Brasil (IBGE, vários anos); IPEADATA para estimativas da PEA urbana e dos 
contribuintes para a previdência social. Os dados foram cotejados com os de IBGE (2003) e podem 
apresentar pequenas diferenças, que não influem no movimento geral. 
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Ainda de acordo com a Lei Maior de 1988, houve também outras alterações 
importantes como: a generalização do regime do FGTS e a suspensão da estabilidade 
decenal; a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas indenização 
nos casos de demissão sem justa causa; remuneração de férias em 1/3; elevação do 
adicional de hora extra para no mínimo 50%; aumento da garantia da licença 
gestante para 120 dias e a criação da licença paternidade; elevação para idade 
mínima para trabalhar em 14 anos; dentre outros. 

Em 1999, com a Emenda Constitucional 24, criaram-se as varas de trabalho, 
dispondo também sobre a supressão da representação classista. Em 2004, houve a 
edição da Emenda Constitucional 45, ela ampliou a competência da justiça do 
trabalho, para solucionar demandas oriundas das demais relações de trabalho. 

Em 2013, a Emenda Constitucional nº 72, ampliou o rol de direitos 
assegurados aos trabalhadores domésticos. Trata-se de um avanço na legislação 
brasileira, por tentar equiparar e trazer direitos igualitários aos empregados 
domésticos, aos urbanos e rurais. Portanto, essa é a trajetória do direito trabalhista 
especialmente no Brasil, que caminha por rupturas e avanços. É importante destacar 
que mesmo com tantas reformas e muitos avanços ainda não conseguimos erradicar 
completamente o trabalho análogo ao escravo, as condições precárias de trabalho, 
ou o abuso no descumprimento da legislação trabalhista. Por isso, assim como 
assegurado desde a Constituição de 1988 é necessário que também o direito 
trabalhista se esforce para resguardar a dignidade humana, na qual o trabalho 
constitui um aspecto importante para garanti-la. 

2. A realidade das relações de emprego/trabalho antes e depois da 
reforma.  

Não é um ponto de discussão acerca da Reforma trabalhista a celeridade da 
sua tramitação. A reforma completou dois anos no dia 11 de novembro de 2019 e, 
até onde se constatou, a redução do desemprego não alcançou grandes patamares, 
atingindo a cifra de 12% da população em 2018 e subindo para 13%, segundo dados 
do IBGE11. O discurso da necessidade da reforma para pôr fim ao problema do 
desemprego não se mostrou efetivo. O que se observou, por outro lado, foi o 
aumento do número de trabalhares autônomos, intermitentes, temporários ou 
terceirizados, isto é, indivíduos que passaram a ocupar postos com baixos salários, 
pouca estabilidade e/ou sujeitos à sazonalidade do mercado. 

Duas cifras, contudo, reduziram drasticamente: os novos processos 
trabalhistas ajuizados após a reforma e a arrecadação do imposto sindical. No ano 
da aprovação da reforma, 2017, houve uma significativa queda de 70% dos 
processos ajuizados na Justiça Trabalhista apenas de novembro para dezembro. 

                                                             

11 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2018. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94935.pdf> Acesso 
em: 15 de setembro de 2019. 
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Expresso quantitativamente, isto equivale a uma queda de 250 mil processos em 
novembro para 150 mil processos em dezembro. (FUTEMA, 2018)12 

A explicação para a redução do número de processos, segundo especialistas 
(IDEM) está no fato de a nova legislação estipular que a parte arrolada que perde o 
processo, arca com seus custos (honorários dos defensores de ambas as partes, 
despesas com peritos, entre outros). Isto acaba por inibir o trabalhador que, ao ver-
se desligado da empresa e tendo sua renda comprometida, ficaria impossibilitado 
de arcar com tais custos em caso de negativa por parte da justiça em relação às suas 
reivindicações, preferindo então, requisitar um valor baixo, passível de ser 
alcançado em acordo com a(s) demais parte(s) ou mesmo desistindo do processo. 
Deste modo, o acesso à justiça encontra-se tecnicamente impedido ou dificultado 
por razões pecuniárias, o que não condiz com sua universalidade de acesso, tal qual 
garante (ou deveria garantir) a Constituição Federal.  

É possível alcançar alguma percepção desta realidade através dos dados 
trazidos pelo gráfico abaixo: 

 

 

 

Segundo Guilherme Feliciano, presidente da Associação nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), contudo,: 

a queda vertiginosa ocorreu no começo, mas agora [em 2018] reduziu para 35% e tende 
a se estabilizar. O que aconteceu é que aumentou o número de homologações 
extrajudiciais e não vejo com bons olhos acordos que não ocorrem na frente do juiz. [...]  

A médio prazo, a tendência é que se aumente a litigiosidade. Na cobrança de horas extras, 
por exemplo, agora os advogados entram com uma ação de produção antecipada de 
provas para saber a quantidade exata de horas extras. E só depois, em outra ação, cobra 

                                                             

12 FUTEMA, Fabiana. Um ano depois, reforma trabalhista não gera empregos esperados. 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/um-ano-depois-reforma-trabalhista-
nao-gera-empregos-esperados/>; Acesso em: 30 de outubro de 2019. 
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o pagamento delas, com a certeza de que a decisão será favorável. (ANAMATRA, 2018, 
online).13 

A partir da fala do magistrado, pode-se afirmar que os trabalhadores e seus 
defensores, passaram a enveredar por outra linha procedimental. Isto é, agindo 
preventivamente, gerando provas a favor de si numa primeira ação; e somente 
depois, numa segunda ação, ajuizando o empregador na cobrança dos valores 
proporcionais aos documentos fornecidos anteriormente. Em suma, segundo a fala 
de Feliciano, os advogados reorganizaram suas práticas e o perfil das ações 
impetradas de modo a oferecerem maior segurança aos seus clientes e convencê-los 
da possibilidade de êxito na Justiça do Trabalho. Corroborando com esta explicação, 
pode-se observar no gráfico abaixo, sobre a Evolução dos processos em 1ª instância 
da Justiça do Trabalho: 

 

Nos anos iniciais os processos apresentam-se próximos aos níveis finais, isto 
é, a tendência da progressão aritmética realizada com as cifras apresentadas aponta 
para o retorno ao patamar anteriormente apresentado caso o ritmo permaneça tal 
qual se vê desde 2017, quando há o início do seu decréscimo e consequente 
estabilização.14 

É oportuno salientar alguns indicativos que corroborem com a tese exposta. 
Um deles é que a mudança do perfil dos processos segundo Futema (2018), houve 
um aumento no número de processos requerendo o pagamento do aviso prévio, 
seguido do pagamento da multa de 40% relativo ao FGTS. Foram analisados para tal 
os dados do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Com isso, observa 
que “esses motivos não decorrem da reforma trabalhista, mas da quitação da verba 
devida, do descumprimento de um acordo. Isso não mudou”, diz a presidente do 
TRT-2” (IDEM). 

                                                             

13 ANAMATRA. “Enfraquecimento da Justiça do Trabalho põe em risco a pacificação social”, 
afirma presidente da Anamatra. Disponível em 
<https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26667-enfraquecimento-da-justica-do-
trabalho-poe-em-risco-a-pacificacao-social-afirma-presidente-da-anamatra>; Acesso em: 28 de 
outubro de 2019 

14 http://www.tst.jus.br/ 

http://www.tst.jus.br/
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Com o aumento do emprego informal é possível endossar a afirmativa feita 
inicialmente através de dados que apontam que a promessa de criar novos 
empregos não se efetivou conforme o esperado. Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada pelo IBGE (2019), 
houve um aumento de um milhão de desempregados. A quantidade de 
trabalhadores sem emprego, que era de 12% entre 2015 e 2017, passou para 13% 
da população entre os anos de 2017 e 2018 seguinte.15 

Este quadro pode ser observado também da seguinte forma: o total de 
trabalhadores autônomos em 2018 era de 23,5 milhões, o que representa um 
aumento de 2,55% em relação ao mesmo período do ano de 2017, quando a nova lei 
trabalhista ainda não vigorava. Isto significa que 585 mil pessoas passaram a 
trabalhar por sua própria conta no ano de 2018, primeiro ano da reforma em vigor. 
Ou seja, um grande percentual de trabalhadores não desfruta da segurança 
oferecida pela carteira de trabalho devidamente registrada, ou não recolhe as 
contribuições patronais para a previdência, o depósito periódico no FGTS, não 
recebe a proporção de um terço do salário nas suas férias ou mesmo conta com a 
correção dos dias trabalhados e não pagos durante o ano que é honrada pelo 13º 
salário. 

Para além disso, constata-se também, segundo a mesma pesquisa, que o 
número de trabalhadores empregados no setor privado sem carteira assinada 
cresceu 5,51%, isto é, mais de 600 mil pessoal passaram a trabalhar irregularmente 
para empresas que sonegam seus direitos trabalhistas e não recolhem devidamente 
seus impostos pelo número correto de trabalhadores ativos que possuem. Isto 
representa um acréscimo da referida cifra aos 11,5 milhões de trabalhadores que já 
se encontravam na mesma situação. 

Os objetivos da reforma, então, não parecem estar sendo cumpridos, posto 
que: 

A defesa da reforma se baseava em 3 eixos: estimular a criação de empregos formais, 
reduzir a litigiosidade na Justiça e trazer segurança jurídica para os empregadores. Não 
teve geração de emprego, mas aumento da informalidade. Não se ganhou nada em 
segurança jurídica, já que temos diversas ações diretas de constitucionalidade e a 
redução da litigiosidade é questionável. (ANAMATRA, IBID, 2018) 

Como afirma Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho. 

Ouro ponto debatido e criticado da referida Reforma foi a possibilidade de 
terceirização irrestrita, isto é, em todas as áreas das empresas, inclusive para suas 
atividades fins. Segundo a advogada Letícia Ribeiro do escritório Trench Rossi 
Watanabe (apud FUTEMA, 2018), “Antes da reforma, os tribunais se baseavam na 
Súmula 33, que restringia a terceirização a áreas-meio, para julgar ações contra a 
terceirização. Agora se entende que a terceirização pode atingir qualquer área da 
empresa”. 

                                                             

15 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2018. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94935.pdf> Acesso em: 15 de 
setembro de 2019. 
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A criação de uma nova modalidade contratual intitulada como intermitente, o 
empregado não trabalha durante todos os dias úteis do mês, mas está sujeito à 
demanda da empresa, podendo assim trabalhar por alguns dias no mês, algumas 
horas no dia ou não ser convocado. Não há assim, nenhuma previsibilidade acerca 
dos vencimentos a serem recebidos em determinada fração de tempo. 

Este modelo já foi testado em outros países, notadamente os europeus, tendo 
estes últimos chamados de trabalhos “zero-hora” e apresentaram uma série de 
problemas quanto a sua implementação. Para o Procurador Geral do Trabalho, 
Ronaldo Curado Fleury, o modelo intermitente é amplamente questionável, dado 
que, segundo ele: 

haverá um número grande de demissões. [já que] o trabalho intermitente antes 
proibido e hoje permitido é uma fraude institucionalizada. Não houve proteção de 
trabalhadores. Proteção só ao mau empregador, que já estava fraudando. [...] a nova lei 
permitiria a redução dos salários, queda no consumo, vez que, ganhando menos que o 
salário mínimo o trabalhador não terá como comprar a prazo (parcelar suas compras), 
pois não saberão se estarão empregados, e caso estejam, quanto vão ganhar no fim do 
mês; é um ciclo vicioso em que outros países como a Espanha e o México entraram e 
nós vamos entrar também.  (FLEURY, 2017, online)16 

Outro ponto a ser salientado pelo então procurador-geral do trabalho é o não 
recolhimento de contribuição previdenciária para os empregados intermitentes. 
Este, caso não alcance o montante de um salário mínimo por mês, via de regra, não 
terá recolhidas as suas contribuições previdenciárias pela empresa. “Eles estão 
totalmente desprotegidos, à margem da lei. Pode ter trabalhado todos os dias, mas 
se não receber o salário mínimo, não vai ter proteção previdenciária. Seu tempo de 
trabalho não contará para a aposentadoria”, diz Fleury. 

Segundo Fleury, o ocorrido deriva da expiração da medida provisória número 
808, que regulamentava a contribuição previdenciária para o funcionário 
intermitente. A MP foi revogada por ter seu prazo para votação no Congresso 
esgotado, o que geraria “um problema tão grande que há relato de trabalhadores 
pedindo para o patrão não assinar a carteira, pelo menos assim não sofrem 
descontos em salário”, afirma o procurador-geral” (FLEURY, 2017, online). No 
gráfico abaixo, é possível observar a evolução numérica dos postos de trabalho 
intermitente: 

                                                             

16 FLEURY, Ronaldo Curado. Se a nova lei trabalhista for usada para burlar direitos sociais 
do trabalhador, MPT vai agir. Entrevista. 2017. Disponível em: 
<http://prt14.mpt.gov.br/557-se-a-nova-lei-trabalhista-for-usada-para-burlar-direitos-
sociais-do-trabalhador-mpt-vai-agir>; Acesso em: 30 de outubro de 2019. 
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Pode-se observar no gráfico a ascensão exponencial do trabalho intermitente 
no Brasil desde o início do ano de 2018, quando alcançava a cifra de 
aproximadamente 3000 vagas em janeiro, até maio de 2019, quando a pesquisa fora 
realizada e alcançou quase 11000 postos de trabalho.17 

3. Alterações da lei 13.467/2017 e os impactos nas relações de emprego.  

A correlação entre a escravidão moderna e a trabalhabilidade estão latentes 
com as alterações trazidas na lei 13.467/17, pois dentro de um contexto reformista 
no qual se discutem os rumos e possíveis efeitos das mudanças no cenário do mundo 
do trabalho. Dentre estes efeitos está a questão da necessidade de fortalecer o 
aparato jurídico para que se evitem situações de exploração e/ou análogas ao 
trabalho escravo. No entanto, como o mundo muda rapidamente já é possível falar 
em outras formas de precariedade do trabalho é o caso da chamada “escravidão 
moderna” caracterizada pelo trabalho em condições análogas à escravidão.  

Nesses trabalhos os sujeitos são submetidos a longas horas de jornada de 
trabalho, pagamentos defasados, descontos salariais diversos e comumente 
condições inadequadas de trabalho. Há um descumprimento sistemático de 
diversos pontos da legislação do trabalho aliado a pouca fiscalização e muitas vezes 
desconhecimento por parte do trabalhador da violação de seus direitos. Conforme 
Siqueira (2010), “a prática do trabalho escravo no Brasil, em pleno século XXI, 
apresenta-se sob a junção de duas formas: a primeira é o trabalho forçado ou 
obrigatório; a segunda, o trabalho realizado em condições degradantes”. 

Portanto, na escravidão moderna há submissão do sujeito a atividades de 
trabalho contra a sua vontade, utilizando muitas vezes do assédio moral, ameaça de 
indigência, violência psicológica ou até física. Então, de acordo com Siqueira (2010), 
além do descumprimento da legislação, a Organização Internacional do Trabalho 

                                                             

17 http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged 

http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged
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(OIT) considera que para caracterizar condição de trabalho análoga à escravidão 
deve haver também a coação e a negação da liberdade do trabalhador. 18 

Esse tipo de escravização é mais comum em áreas mais pobres, onde as 
pessoas tem necessidade de arrumar trabalho a qualquer custo diante de condições 
precárias de vida e com pouca assistência social. Nesse sentido, são condições ou 
contextos que facilitam situações de trabalho escravo: a produção de metais 
preciosos para o fabrico de moedas na Europa; a oferta de escravos (pessoas 
empobrecidas ou miseráveis); a liberdade de mercado; a capacidade reprodutiva da 
mão-de-obra; a taxa de mortalidade da mão-de-obra; a economia de subsistência. 

Especificamente no Brasil ainda são recorrentes situações de trabalho escravo 
inclusive por que o combate a essa prática ainda pode ser considerada recente, 
segundo Arbex et al (2018)19, apesar de o crime de reduzir alguém à condição 
análoga de escravo aparecer pela primeira vez no Código Penal brasileiro, em sua 
redação original de 1940, nos Artigos 197 e 198 que respectivamente, tipificavam 
como crime constranger alguém, mediante violência ou ameaça, “a trabalhar” ou a 
“celebrar contrato de trabalho”, e estabelecia a pena de reclusão de dois a oito anos 
para esta prática, o que se experimentou nos anos e décadas seguintes foi certa 
morosidade e marasmo nas ações efetivas de fiscalização e combate ao trabalho em 
condições análogas à escravidão. Sendo assim; 

Uma análise da trajetória de construção e de implementação da política de combate ao 
trabalho escravo no Brasil dificilmente deixaria de reconhecer que tal política adquiriu 
alguma relevância na agenda política brasileira somente no início do século atual, mais 
precisamente a partir de 2003. Antes disso, sobretudo anteriormente à década de 1990, 
os avanços experimentados por esta política praticamente se restringiram a iniciativas 
no campo jurídico-normativo, com desdobramentos muito limitados em termos de 
criação e de consolidação de uma capacidade estatal efetiva de combate ao trabalho 
escravo. (ARBEX et al, 2018, p.112)  

Tendo em vista esse período como mais efetivo na construção dessas políticas 
de combate ao trabalho escravo, é significativo ressaltar a criação do Grupo 
Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (Gertraf) e a instituição do Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel em 1995 e também o Plano Nacional para 
Erradicação do Trabalho Escravo foi estruturado em 2003. Continuando o 
Ministério do Trabalho como principal órgão responsável pela fiscalização e 
combate do trabalho escravo no Brasil. Ainda que seja recente, erguer tal aparato de 
fiscalização e controle estatal permite a apuração de denúncias, fiscalização e 
punição de exploradores, além de sistemáticas ações de combate ao trabalho 
escravo moderno.  

Em caso de identificação das condições de trabalho escravo o trabalhador ou 
trabalhadora é imediatamente informada sobre seus direitos e deve ter seus 

                                                             

18 SIQUEIRA, Marli Aparecida da Silva.Trabalho escravo e trabalho forçado.Jornal Trabalhista 
Consulex, Brasília, v. 18, n. 845, p. 8-9, jan. 2001. 

19 ARBEX, Alexandre et al. A política de combate ao trabalho escravo no período recente. Rev. 
Mercado de trabalho - política em foco. Ed. 64, Abril, 2018. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8385/1/bmt_64_pol%C3%ADtica.pdf> 
acesso em: 07 de outubro de 2019. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8385/1/bmt_64_pol%C3%ADtica.pdf
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pagamentos regularizados (pagamentos de verbas rescisórias, horas extras, FGTS, 
etc.) Já os empregadores respondem a processos administrativo, criminal, 
trabalhista. Com a possibilidade de prisão de acordo com o artigo 149 do código 
Penal sob acusação de submeter outrem a condições análogas à escravidão. Além 
disso, o acusado de tal crime integra a “lista suja” dos envolvidos com exploração de 
trabalho.  

No Brasil, é possível notar um decréscimo das ações realizadas pelo Ministério 
do Trabalho desde 2011 até 2016, quando a série iniciou sua medição e conforme é 
possível observar no gráfico acerca da Quantidade de operações do Ministério do 
Trabalho por ano em busca de trabalhadores escravizados.20 

 

  

 

Segundo os dados do próprio Ministério do Trabalho, os setores destacados abaixo 
são os que mais empregam a mão de obra análoga à escravidão na 
contemporaneidade, conforme gráfico que apresenta percentual de trabalho 
escravo por setor econômico (2017).21 

                                                             

20 http://trabalho.gov.br/ 

21 Ministério do Trabalho e Emprego – 10/2017. Elaboração Fundação Perseu Abramo. 

http://trabalho.gov.br/
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Nota-se o protagonismo do setor agropecuário no emprego desta modalidade 
escusa de sujeição do trabalhador, representando 56,% do total de resgates 
realizados em operações do Ministério.  

Diante destes fatos é imprescindível ressaltar a necessidade da retomada do 
provimento às operações e não seu decréscimo. O combate ao trabalho escravo 
moderno é uma prática necessária a nível mundial, por isso além de criar 
regulamentação e os próprios mecanismos de fiscalização, controle e punição é 
importante que o Brasil se integre ao cenário internacional se adequando as normas 
que garantem condições dignas aos trabalhadores e trabalhadoras. 

Alguns pontos problemáticos foram discutidos pelo Ministério Público do 
Trabalho e pelo congresso Nacional quando da aprovação da reforma trabalhista, 
citando a principalmente a incompatibilidade com o artigo 611-A na CLT, que trata 
justamente de que acordos coletivos têm prevalência sobre a lei fixando casos em 
que isso possa ocorrer. Mas além dessa alteração que destoa do texto anterior 
brasileiro, especificamente sobre a questão da negociação há como observar 
também inconsistências com relação a pactos internacionais.  

Nesse sentido, a questão da Negociação sobre o legislado está então em certo 
jogo de alternância entre o Brasil - que diz seguir as condições da Convenção 98 da 
Organização Internacional do Trabalho OIT (que estimula os países signatários a 
promover o diálogo entre trabalhadores e empregadores por meio da negociação 
coletiva) em sua legislação trabalhista atualizada em 2017 e a Comissão Aplicação 
de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que colocou o Brasil na 
lista de 24 países onde é preciso prestar esclarecimentos sobre alguns âmbitos da 
legislação em relação aos tratados trabalhistas ratificados pelo Brasil. Isso por que 
o órgão de controle da OIT pede que o país esclareça de que forma pretende 
combater a prevalência do negociado sobre o legislado que comumente dá margem 
à redução de direitos trabalhistas por meio da negociação coletiva.  

A OIT entende que a negociação coletiva pode não representar a melhor forma 
de atender aos desejos e direitos de todos os trabalhadores envolvidos, pois dificulta 
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o diálogo e abre brechas para ações generalizadas. Do lado do Brasil o que se afirmar 
é que mesmo com a Lei 13.467/2017 estimulando a negociação coletiva, não está 
estimulada a redução ou a exclusão de direitos previstos na Constituição Federal de 
1988. Ressaltando ainda que as alterações feitas em 2017 fazem parte de uma 
necessária renovação e modernização da legislação brasileira do trabalho. 

O país argumenta ainda que está alinhado com a Convenção 98 no que diz 
respeito a promoção e fomento da negociação voluntária com mínima intervenção 
estatal. Pois a lei 13.467/2017 delineia rumos para esse tipo de negociação, 
oferecendo mais segurança para que tanto empregadores quanto trabalhadores 
ajustem os termos e condições de trabalho de forma dialogada e que isso será 
respeitado pelo poder público. 

É importante pontuar a necessidade de o país permanecer alinhado a acordos 
internacionais como este quando, por exemplo, discute-se a questão do trabalho em 
condições análogas a escravidão.  

Para que não haja brecha para se usar a negociação coletiva como forma de 
algum empregado não se responsabilizar por casos identificados como trabalho 
análogo ao escravo utilizando a pauta da negociação como argumento. Conforme 
afima Arbex (2018), “apesar de o Brasil ter se tornado “um exemplo a ser seguido 
na luta contra o trabalho escravo” (OIT, 2010, p. 181), isso não significa que tal 
política está consolidada, livre de disputas e imune a retrocessos.” Assim sendo, a 
pressão da OIT se constitui também como uma forma de assegurar o quão plausível 
é a relação da lei 13.467/2017 com a manutenção de acordos internacionais, mas 
também com a manutenção dos direitos trabalhistas. 

Além da questão anteriormente explorada há alguns outros pontos que foram 
problematizados e que podem ser apontados como prejudiciais as normas do 
trabalho ou ainda inconstitucionais. Durante a votação da reforma trabalhista um 
relatório divulgado pelo Ministério Público do Trabalho ao Senado Federal apontava 
a violação de princípios básicos da Constituição, dentre eles os princípios da 
dignidade humana e da proteção social do trabalho, por exemplo. 

Além disso, com a apreciação de Carvalho (2017) delineiam-se os pontos 
frágeis da reforma apontados como22: 

A) terceirização – de acordo com o relatório do MPT, a ampliação da prática viola o 
princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei porque permite 
remunerações diferentes a trabalhadores que realizam a mesma função.  

B) Pagamento abaixo do salário mínimo e redução do FGTS – onde nesse caso haveria 
violação tanto da CF/1988 quanto da Declaração Universal dos Direitos humanos a 
medida em que abre a possibilidade de o trabalhador receber por horas trabalhadas 
mesmo ficando a disposição da empresa por longos períodos; 

C) Pejotização – O MPT entende que nessa contratação ocorre a violação do princípio 
constitucional dos direitos fundamentais dos trabalhadores de ter uma relação de 
emprego “protegida” e com direitos garantidos, como remuneração não inferior ao 

                                                             

22 CARVALHO, Sandro Sacchet de. Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. Rev. Mercado 
de trabalho – política em foco. Ed. 63, outubro, 2017. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf  

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf
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salário mínimo, FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, férias remuneradas, licença-
maternidade, entre outros. 

Outros pontos preocupantes apresentados na época foram:  

D) Redução da responsabilidade do empregador – já que não fica explícita a 
responsabilidade do empregador pela saúde de empregados que façam o chamado 
“home-office” ou trabalho em casa.  

E) flexibilização da jornada de trabalho – com a permissão de jornadas de trabalho 
superiores às oito horas diárias, ou a possibilidade de que o trabalhador trabalhe 12 
horas e folgue 36, tais mudanças que para o MPT violam a jornada constitucional e 
também vão contra acordos internacionais assinados pelo Brasil.  

F) Representantes dos trabalhadores – cuja constituição já prevê a representação por 
meio dos sindicatos,  

G) negociação individual para quem ganha acima de R$ 11 mil;  

H) Redução de horas de descanso o que pode aumentar acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, 

I) Indenização por dano moral – que deve ser determinada pelo juiz e não de acordo 
com o salário do trabalhador como pretendia a reforma; 

J) Acesso à Justiça do Trabalho e Limitação da Justiça do Trabalho – foram indicadas 
brechas na reforma para ditar um novo rito a justiça do trabalho que diverge em muitos 
pontos do previsto na CF/1988 como na questão da criação de jurisprudências, na 
apreciação e aprovação de súmulas vinculantes. 

Tendo aquele cenário onde havia diversos e importantes pontos de 
fragilidades e agora com as alterações já ratificadas por meio da lei 13.467/2017, é 
importante ressaltar que: 

Mudanças de tamanha magnitude dificultam a tarefa de se antever seus impactos. 
Muitas vezes diferentes dispositivos podem atuar em direções opostas, impedindo que 
se preveja o resultado final do conjunto. Isso é especialmente válido para a reforma 
trabalhista, que, devido à sua rápida tramitação e larga ampliação de seu escopo, peca 
pela falta de organicidade. (CARVALHO, 2017, p.81) 

Nesse momento é válido resgatar a especificidade da questão do trabalho, 
posto que “A força de trabalho não é uma mercadoria qualquer, pois é impossível 
separá-la da pessoa do trabalhador.” (IBID, p.82). Trabalhador este que por ser 
sujeito está protegido também por legislações como as de proteção aos direitos 
humanos que cumprem a função de nos balizar por um horizonte de onde não se 
perca de vista a defesa da dignidade humana inclusive no mundo do trabalho. Por 
isso: 

O direito do trabalho deve sempre levar em consideração que trabalho é feito por 
pessoas, em que se deve combinar a duração limitada da troca realizada com toda a vida 
do trabalhador. Justamente por isso procura estabelecer condições de sobrevivência 
durante períodos de desemprego ou incapacidade laboral, bem como está amplamente 
associado às condições de aposentadoria. Dessa forma, a função do direito do trabalho 
é delimitar um quadrante dentro do qual os espaços de livre negociação podem atuar. 
A discricionariedade do empregador não pode ser irrestrita. Naturalmente, a 
circunscrição desse espaço depende do grau civilizatório de cada sociedade, e, portanto, 
não deve ser imóvel. No entanto, quaisquer mudanças devem sempre levar em conta 
que cabe ao direito do trabalho estabelecer condições mínimas de trabalho decente que 
devem ser tidas como invioláveis, e, quando se propõe que cabe à legislação trabalhista 
apenas garantir o processo de negociação, e não seu resultado está-se propondo 
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alterações que ferem a autonomia do direito do trabalho, sob o risco de não se garantir 
condições mínimas de dignidade humana aos trabalhadores. (IBID, pp. 82-83). 

Considerando tudo isso e dada a promulgação da lei, observadas as profundas 
alterações que a mesma faz no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, ressalta-
se que: apesar de apresentar de forma generalizada pontos positivos (como o 
reconhecimento de trabalhos a distância como o home-office, a possibilidade do 
trabalhador intermitente adquirir mais de um vínculo afim de que sua renda somada 
chegue ao patamar necessário para que recolha os devidos impostos a fim de 
garantir sua contribuição previdenciária e, assim, sua seguridade social) concorda-
se com Carvalho (2017) que a permanência daquilo que a lei em de contraditório 
pode ter consequências adversas se as análises daqui pra frente forem conjugadas 
com outros itens ou aparatos jurídicos, podendo resultar em retrocessos e ou 
desequilíbrio da própria legislação trabalhista brasileira. 

Observa-se que a lei aponta para anseios do setor patronal, não há registro na 
literatura referente à temática acerca de um debate amplo com a classe trabalhadora 
no que tange à elaboração de tais propostas.  

O consequente benefício que seria direcionado ao trabalhador, isto é, a criação 
de novas vagas de emprego, não foi entregue nas cifras esperadas e/ou prometidas. 
As que foram entregues apresentam deficiências no que tange à qualidade 
empregatícia, a seguridade social e outros fatores que se apontam em direitos 
básicos do trabalho e dos direitos humanos. 

Considerações finais 

De modo geral, é possível afirmar que a lei 13.467/2017 trouxe inúmeras 
alterações nos contratos de trabalho, sendo possível evidenciar em diversos pontos 
os interesses da classe patronal, tornando-se as regras mais atrativas ao 
empregador, sem contido diminuir o desemprego observado durante o período 
analisado. 

É preciso que se exercite então o equilíbrio entre os direitos do trabalhador e 
os das empresas. De outro modo, a equação não irá se mostrar balanceada e pode, 
por um lado, prejudicar a sobrevivência e dignidade do trabalhador ou, por outro, 
comprometer a saúde financeira das empresas, aumentando assim o desemprego. 

Faz-se necessário, por último, que se analise as particularidades regionais e 
locais dos trabalhadores. Diferentes perfis geográficos, tais como os observados 
num país de dimensões continentais como o Brasil, levam a diferentes perfis 
laborais e tais especificidades caracterizam a heterogeneidade da realidade 
nacional.  

É possível conclua, portanto, que a reforma trabalhista analisada no momento 
apresenta-se marcada por seu cunho ideológico restritivo, característico das 
mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial decorrente da globalização e, por 
conseguinte, as alterações normativas foram marcadas pela impossibilidade de 
debates qualificados com a sociedade e seus segmentos. 

Não foi possível notar uma postura dialógica, os dispositivos apresentados em 
seu texto, conforme o evidenciado não trazem os anseios da classe trabalhadora, 
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mas enfatizam os do grupo patronal. Por esta razão, conforme o que foi evidenciado 
de modo mais enfático pelo último capítulo deste estudo, a reforma não mostra-se 
atenta para uma série de determinações das quais o país é signatário no âmbito das 
recomendações, tratados e acordos realizados por meio da Organização 
Internacional do Trabalho. 

Assim, não há dúvidas da importância e da necessidade em se discutir um tema 
tão sensível como os direitos sociais do trabalhador, ainda mais quando se percebe 
que esses direitos podem estar sendo violados e que tais violações contam com o 
cabedal de um documento jurídico.  

É preciso que se analise com seriedade sua compatibilidade com os preceitos 
do já referido Estado Democrático de Direito, com a Constituição Federal, com os 
tratados e acordos internacionais ratificados pelo país e, no caso das incoerências 
apresentadas – frutos de um texto pouco debatido entre todas as classes envolvidas, 
faz-se necessário a sua imediata correção sob pena de que o remédio constitucional 
seja mais danoso à sociedade do que as injúrias que se pretendia retificar. 
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