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RESUMO
As  transformações  econômicas,  promovem  a  necessária  adequação  aos  novos  imperativos  do  mercado,  com  a
consequente flexibilização das relações de trabalho. Tal instituto surge como suposto mecanismo para o enfrentamento
da crise,  e tem por escopo diminuir  a rigidez da norma,  buscando adequar as Leis  trabalhistas as transformações
econômicas e sociais, promovendo a garantia de emprego. A Constituição Federal de 1988, tutela possibilidades de
flexibilização do Direito do trabalho, desde que, utilizadas mediante compensação. No entanto, sua aplicação vem sendo
manipulada.  Inúmeras  Leis  e  instrumentos  normativos  são  flexibilizados,  trazendo vantagens de cunho econômico,
reduzindo e suprimindo direitos dos trabalhadores,  sob o falso argumento de que essa conduta propicia segurança
jurídica.
Objetiva-se traçar uma leitura do tema, demonstrando como referidas permissibilidades ocasionarão reflexos negativos e
a consequente precarização das condições de trabalho, que acarretam prejuízos desmedidos a dignidade e a vida do
trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE: dignidade humana; exploração; flexibilização; precarização. 

1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  tem por  objetivo  abordar  o  fenômeno  flexibilizador  nas  relações  de
trabalho,  sua  definição  e  previsão  normativa  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  traçando  um
paralelo  com os princípios  basilares  do Estado Democrático  de Direito,  a  dignidade da pessoa
humana e valor social do trabalho. 

A flexibilização do ordenamento jurídico trabalhista está prevista no art. 7° da Constituição
Federal  de  1988,  nos  incisos  VI,  XIII  e  XIV,  possibilitando  a  redução  salarial,  a  redução  e
compensação  de  jornada  de  trabalho,  e  o  aumento  da  jornada  em  turnos  ininterruptos  de
revezamento, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Quando bem aplicada, promove
um ambiente de compensações, como por exemplo, diminui o salário de um lado, mas reduz a
jornada ou institui férias coletivas, de outro. 

Todavia, vem ocorrendo o desvirtuamento do instituto, com a consequente precarização das
condições  de  trabalho.  Retira-se  direitos  dos  trabalhadores  sem  a  devida  compensação,
prejudicando-os. Adapta-se a legislação in pejus visando atender as necessidades do capital.  

Assim,  a  flexibilização  passa  a  delinear  novas  formas  de  trabalho,  guiadas  pelas
necessidades  do  mercado,  expondo  os  trabalhadores  a  jornada  extenuantes,  arrocho  salarial,
informalidade, exclusão, invisibilidade social, acidentes, mortes, entre outros inúmeros retrocessos
sociais, que contrariam a função social do trabalho.  

Em que pese a flexibilização delinear novos rumos ao direito do trabalho, dentro de um novo
contexto socioeconômico, a mesma encontra limites no princípio basilar do ordenamento jurídico
brasileiro, pautado na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho, fundamento da
República Federativa  do Brasil,  que veda o retrocesso social  e  controla  os direitos  sociais  nas
relações privadas.

Dessa forma, em que pese a flexibilização desvirtuada impor ao trabalhador que abdique de
inúmeros direitos e garantias mínimas adquiridas e conquistadas historicamente, os mesmos não
podem ser mitigados. O homem não pode ser visto como coisa, fazendo jus a devida proteção.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração do presente trabalho utilizou-se o método lógico-dedutivo, pautando-se na
seleção  de  publicações  disponíveis  sobre  o  tema  proposto,  como  obras  literárias  e  artigos
científicos, além da análise de Leis que versam sobre o assunto,  dentro de um contexto histórico-
cultural, que necessita de um enfoque particular e distinto. Analisou-se para tanto, as possibilidades
flexibilizadoras dispostas no ordenamento jurídico, nos termos do art. 7° da Constituição Federal,
contrastando com sua real aplicação no contexto social, em flagrante desvirtuamento do instituto,
favorecendo o capital em detrimento do trabalhador.  O método indutivo também foi utilizado,  para
descrever os efeitos da flexibilização sobre os direitos subjetivos das pessoas. 

As  obras  abordadas  demonstram  que  o  instituto  flexibilizador  quando  utilizado  como
mecanismo de promoção econômica, sem as devidas compensações, precariza as condições de
trabalho e promove a superexploração dos trabalhadores, reduzindo e suprimindo direitos. Nota-se
portanto, o desrespeito aos princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico brasileiro,
como por exemplo, a dignidade humana e o valor social do trabalho. Tais princípios devem nortear o
fenômeno flexibilizador, impondo limites a sua aplicação.   

3 DISCUSSÕES

3.1 A NECESSÁRIA PROTEÇÃO DO TRABALHO E A DIGNIDADE HUMANA

A vida dos trabalhadores é marcada pela exploração ao longo da história da humanidade.
Seja no período Antigo, Medieval ou Contemporâneo, todos possuem dados de maus tratos para
com os trabalhadores. As sociedades sempre oprimiam os trabalhadores, apesar de dependerem
diretamente deles para o seu sustento.  

A  Revolução  Industrial  representou  o  marco  exploratório.  Transformou  as  relações  de
trabalho por dependência, como a servidão e a escravidão, dando lugar a novas formas autônomas
de regulamentação, denominada trabalho livre, desencadeando uma liberdade econômica marcada
pela opressão do mais fraco que vendia sua força de trabalho em troca de remuneração, gerando
uma nova forma de escravidão (BARROS, 2009,  p.  63-64).  Os trabalhadores eram explorados,
sujeitos a péssimas condições de trabalho, a longas jornadas, ambientes insalubres, percebendo
ínfima remuneração. Tais fatos, desencadearam revoltas e lutas por melhores condições. 

Nesse contexto, surge o direito do trabalho. Diante da exploração exacerbada e das inúmeras
manifestações dos trabalhadores, o Estado passa a intervir nas relações de trabalho visando coibir
os abusos (MARTINS, 2014, p. 40), criando medidas para garantir a ordem, o bem-estar social e os
interesses coletivos, atuando como instrumento da justiça, mantendo o equilíbrio entre os fatores de
produção e as forças de trabalho. 

A proteção dos trabalhadores ganha força com o constitucionalismo social, os direitos dos
trabalhadores passam a ser  incorporados nas Constituições dos países.  Segundo Átila  da Rold
Roesler (2014, p. 33), 

Em que pese o Estado intervir na questão e legislar sobre a matéria, o avanço nos direitos
trabalhistas  só  é  concretizado  com o  advento  do  constitucionalismo  social.  A  Constituição
mexicana de 1917 estabeleceu certas garantias ao trabalhador, como limite de jornada, idade
mínima para o trabalho, salário mínimo, seguridade social, entre outros, sendo seguida pela
Constituição alemã de Weimar  em 1919 e pela  Carta  del  Lavoro italiana em 1927,  e  que
influenciaram países como o Brasil e a Espanha.
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As Constituições dos países passaram a incorporar  direitos  trabalhistas,  representando o
Estado Democrático de Direito um estágio resultante de antigas lutas sociais, dispondo “preceitos
relativos à defesa social da pessoa, de normas de interesse social e de garantia de certos direitos
fundamentais, incluindo o direito do trabalho”. (MARTINS, 2009, p. 42). 

A Constituição do México de 1917, a Constituição da República de Weimar de 1919, e a
publicação  do  Tratado  de  Versalhes  no  mesmo  ano,  prevendo  a  criação  da  Organização
Internacional  do  Trabalho  –  OIT,  salvaguardou  as  relações  estabelecidas  entre  empregados  e
empregadores, no âmbito internacional, preconizando que “o homem deve ser sujeito, e não o objeto
de  pujança  econômica  e  do  processo  tecnológico”  (GOLDSCHMIDT,  2009,  p.  60).  Assim,  nas
palavras de Gabriela Neves Delgado (2015, p. 68), “o direito fundamental ao trabalho alcançou seu
maior status com sua constitucionalização”.

Na  Itália,  em  1927,  com  a  elaboração  da  Carta  Del  Lavoro,  se  instituiu  o  sistema
corporativista-fascista  que  serviu  de  base  para  a  criação  de  outros  institutos  semelhantes  em
diversos países, como Portugal, Espanha e o Brasil. Sérgio Pinto Martins (2009, p. 09, a) esclarece
que nesse sistema preponderava o papel da figura estatal: O Estado interferia nas relações entre as
pessoas com o objetivo de poder moderador e organizador da sociedade. 

Após a  Segunda Guerra  Mundial,  o  Estado adotou de fato  uma postura  intervencionista,
preocupada com o bem-estar social,  com a dignidade humana, desenvolvendo políticas públicas
para a promoção de assistência social, influenciando diretamente o Direito do Trabalho, ocasionando
transformações, evoluções e contradições, marcado por diversas rupturas (FARIAS, ROSELVANDL,
2015, p. 137-138). 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, representou o maior avanço a
proteção  dos  Direitos  Humanos,  determinando  aos  povos  que  adotassem  algumas  garantias
fundamentais inerentes à figura humana, prevendo, inclusive, entre elas, vários preceitos de cunho
trabalhista, como a limitação da jornada de trabalho, o descanso remunerado e periódico, a proteção
à saúde e higiene do trabalhador, entre outros. 

Os  sistemas  normativos  dos  países  capitalistas  influenciaram  diretamente  a  legislação
brasileira.  A  Constituição  Federal  aprovada  em  1988,  instituiu  um  Estado  Democrático,
assegurando  direitos  sociais  e  individuais,  preocupada  com  o  bem-estar.  Resguardou  direitos
trabalhistas adquiridos, mantendo espaço para inclusão de outros que viessem a ser criados, com o
intuito de melhorar a condição de vida, diminuir a discriminação e criar uma sociedade mais justa e
igualitária. Elevou ao patamar de princípios fundamentais os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária sem que se perca de vista o ser
humano,  nos  termos  do  art.  1°  e  incisos,  sendo  a  dignidade  humana  princípio  basilar  do
ordenamento jurídico brasileiro (ROESLER, 2014, p. 80-82).

Estabeleceu em seu art. 6° direitos sociais, voltados a “saúde, educação, trabalho, moradia,
lazer,  segurança,  previdência  social,  proteção  a  maternidade,  e  a  infância,  e  assistência  aos
desamparados”  (CASTRO,  2014,  p.  49).  Do  mesmo  modo,  constituiu  no  art.  7°  direitos  dos
trabalhadores urbanos e rurais, que visem à melhoria de sua condição social, como salário mínimo,
irredutibilidade salarial,  remuneração do trabalho noturno,  jornada de trabalho de 8 (oito)  horas,
descanso semanal  remunerado,  férias  acrescidas  de 1/3,  licença  gestante,  licença  paternidade,
entre outros, essenciais a garantia da condição social do trabalhador, capazes de proporcionar uma
vida digna e o mínimo existencial.

Todavia,  ao  lado  das  conquistas  sociais,  a  Constituição  Federal  promoveu  alterações
significativas  no  direito  do  trabalho.  A  previsão  normativa  que  dispõe  sobre  a  possibilidade  de
flexibilização face a redução salarial, redução e compensação de jornada de trabalho, e o aumento
da jornada em turnos ininterruptos de revezamento (CREPALDI, 2003, p. 73), mediante convenção
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ou acordo coletivo de trabalho, possibilita a flexibilização dos contratos de forma negativa, retirando
direitos dos trabalhadores. 

O ordenamento jurídico brasileiro pautado na dignidade humana, no valor social do trabalho 
e na livre iniciativa deve priorizar a vida, a distribuição de renda e a inclusão social, articulados com 
a valorização do trabalho.

3.2 O INSTITUTO FLEXIBILIZADOR 

A realidade atual marcada pela crise econômica, requer o necessário aperfeiçoamento dos
modos de produção e das relações de trabalho, com a consequente alteração do enquadramento
jurídico da forma de prestação de serviço.  A acumulação de capital, coloca os direitos sociais como
um obstáculo ao desenvolvimento social.

Nesse  contexto,  surge  o  instituto  flexibilizador  como  suposto  mecanismo  para  o
enfrentamento  da crise.  Ele  promove o enxugamento  do Estado e  mudanças nos contratos  de
trabalho, com a consequente alteração dos direitos do trabalhador. Tal instituto como vem sendo
manipulado, traz vantagens para o capital, e ao contrário do que se prega, não traz benefícios aos
trabalhadores, uma vez que se reduz direitos sob o falso argumento de que essa conduta propicia
segurança jurídica e a criação de novos empregos.

Flexibilizar significa diminuir a rigidez. Àtila da Rold Roesler (2014, p. 47), define flexibilização
como  “o  conjunto  de  medidas  destinadas  a  dotar  o  direito  do  trabalho  de  novos  mecanismos
capazes de compatibiliza-lo com as mutações decorrentes de fatores das mais variadas ordens,
como econômicos, tecnológicos ou sociais”.

Inúmeras leis e instrumentos normativos surgem nesse contexto para regulamentar o contrato
de  trabalho,  na  tentativa  de  “flexibilizar”  o  ordenamento  jurídico  vigente.  Todavia,  quando  mal
aplicado,  acarreta  inúmeras  lesões  a  dignidade  humana  e  aos  direitos  de  personalidade  do
trabalhador, com a consequente precarização das condições de trabalho.

A autêntica flexibilização promove um ambiente de compensação de perdas em relação ao
trabalhador.  São  usados mecanismos para  isso,  o  mais  comum,  por  exemplo,  é  a  garantia  de
emprego por  certo  período;  redução salarial  com a redução de jornada.  A própria  Constituição
Federal de 1988 autoriza a flexibilização em casos específicos elencados no art. 7°, incisos VI, XIII e
XIV, com a possibilidade de redução salarial,  redução/compensação de jornada de trabalho, e o
aumento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, estabelecidos mediante convenção ou
acordo coletivo de trabalho. 

A flexibilização promove ganhos e perdas, tanto para o patrão, como para o empregado,
como por exemplo, quando se reduz o salário,  sob a garantia de emprego,  quando se reduz a
jornada de trabalho, quando se dá férias coletivas extemporâneas. Todavia, o mesmo não vem
sendo aplicado com essa intenção e finalidade,  logo não há que se falar  em flexibilização dos
contratos  de  trabalho,  mas  sim,  na  precarização  das  condições  do  trabalho,  contrariando  os
preceitos constitucionais, causando prejuízos aos trabalhadores.  

(...)  flexibilizar significa criar exceções, dar maleabilidade à rígida lei trabalhista, autorizar a
adoção  de  regras  especiais  para  casos  diferenciados.  Mas  a  verdade  é  que  a  ideologia
flexibilizante intensificou a propaganda contra o direito do trabalho. Assim, é que esse ramo do
direito  vem  sofrendo  constantes  ataques  de  determinados  setores  da  sociedade,  sendo
considerado  responsável  pelos  graves  problemas  encontrados  na  economia  nacional
(ROESLER, 2014, p. 47). 
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A flexibilização ganhou espaço no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 7°, VI, XIII e XIV. Da mesma forma, a Consolidação
das Leis Trabalhistas,  nos termos do artigo 71° e parágrafos,  autorizam a redução do intervalo
mínimo de uma hora para almoço, uma vez atendidas as exigências das autoridades do Ministério
do Trabalho.

Importante  ressaltar  que  as  formas  flexibilizadoras  não  se  restringem  a  previsão
constitucional voltadas a compensação. Segundo Leda Maria M. Silva e Lory Kurahashi (2009), os
contratos de trabalho podem ser flexibilizados de forma negativa, na maioria dos casos, como ocorre
nos “contratos por prazo determinado; trabalho temporário; trabalho a tempo parcial; empreitadas;
cooperativas; redutibilidade salarial por acordo ou convenção coletiva; flexibilização das jornadas de
trabalho e a terceirização de serviços”,  ferindo a dignidade do trabalhador,  contrariando o valor
social do trabalho e da livre iniciativa.

Além dos  contratos  de  trabalho,  pode  se  flexibilizar  as  condições  dos  mesmos,  como  a
compensação da jornada de trabalho; banco de horas; redução dos salários; remuneração variável,
com participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração, suspenção do trabalho
(MARTINS, 2009, p. 33). Ou ainda, pode-se flexibilizar, com a possibilidade do parcelamento das
férias inferiores a 15 (quinze) dias,  coincidindo com feriados e fim de ano, assim como de seu
pagamento;  fim do abono das férias (1/3);  décimo terceiro  salário  diluído em 12 (doze)  meses;
reduzir  ou  acabar  com  o  piso  salarial  e  o  salário  mínimo  sem  a  manutenção  de  garantias
compensatórias. Nesses quatro últimos casos, entende-se que ocorra a precarização.

A flexibilização pode ocorrer de forma legislada ou negociada (MARTINS, 2009, p. 31). No
entanto,  a  Constituição não vinha reconhecendo amplos poderes a negociação coletiva,  mas,  o
contexto econômico atual, permite a flexibilização dos direitos constitucionalmente assegurados, de
modo  que  as  convenções  e  negociações  coletivas  possam  reduzir  e  até  suprimir  direitos
constitucionalmente  assegurados  aos  trabalhadores  em  flagrante  desrespeito  a  Princípios
constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e o não retrocesso.

O instituto coloca em pauta os limites entre o negociado e o legislado. O modelo legislado
baseia-se no complexo de normas estatais, impostas pelo Estado e demais fontes com atenção a
sua hierarquia,  enquanto o modelo negociado funda-se na concepção “autotutelar  do  direito  do
trabalho”  (NASCIMENTO,  2011,  p.  50),  amparada  no  princípio  da  autonomia  privada  dos
particulares,  no  qual  os  interlocutores  sociais  tomam a  iniciativa  para  solucionar  seus  próprios
conflitos trabalhistas, dando ensejo as negociações coletivas e acordos coletivos. 

A  Constituição  baseada  nos  Princípios  da  Dignidade  Humana,  da  Valorização  Social  do
Trabalho  e  da  Supremacia  da  Constitucional,  permite  o  uso  da  negociação  coletiva  com  a
consequente flexibilização dos direitos trabalhistas, nas hipóteses previstas no artigo 7°, respeitando
o valor social do trabalho e a vedação ao retrocesso.

Ocorre, que por diversas vezes, referidos instrumentos, baseados em normas autônomas, se
contrapõem as normas jurídicas estatais historicamente asseguradas, conhecidas como legislado.
Nesse  contexto,  prevalecendo  o  negociado  sobre  legislado,  haverá  a  supressão  das  garantias
atribuídas aos trabalhadores, promovendo inúmeras mudanças no direito do trabalho, possibilitando
a cessão e a mitigação de direitos, substituindo a proteção constitucionalmente assegurada, por
benefícios inferiores, visando beneficiar o desenvolvimento econômico (BELTRAMELLI NETO, 2008,
p. 15).

As  relações  oriundas  do  contrato  de  trabalho  são  assimétricas  de  poder,  de  um lado  o
empregador  detentor  dos  modos  de  produção  e  de  outro  o  empregado,  detentor  da  força  de
trabalho. Dessa forma, a intervenção estatal se faz necessária sob o manto protetivo, para garantir
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um mínimo de igualdade, suficiente para se efetivar a relação jurídica, impossibilitando a exploração
(SILVA, 2015, p. 73).

A negociação entre trabalhadores e empresários não está no mesmo patamar de negociação.
Ocorrendo sem equilíbrio, a mesma prejudica diretamente a parte mais fraca da relação, qual seja,
os trabalhadores. Tal fato representa um massacre a parte fragilizada, priorizando o lucro em face
dos direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores, reduzindo-os. 

Diante  de  tais  possibilidades  flexibilizadoras,  o  Estado  passa  a  atribuir  a  particulares  a
possibilidade de negociação em relação as condições de trabalho, levando em consideração a lógica
civilista,  pautada na autonomia da vontade dos particulares e do capital,  estipulando regras em
relação a atividade do trabalhador, sujeitando-os. 

Tais previsões normativas permitem a mitigação de direitos juridicamente tutelados, mediante
acordos e convenções coletivas entre sindicatos e trabalhadores, sofrendo restrições e reduções,
sob a frágil justificativa da flexibilização.

3.3 A  DIGNIDADE  HUMANA  E  O  VALOR  SOCIAL  DO  TRABALHO  COMO  LIMITE  A
FLEXIBILIZAÇÃO

A flexibilização, para seus defensores, quando bem aplicada, é uma possível solução para a
crise  e  para  o  desemprego,  facilitando  a  disputa  no  processo  econômico,  visando  dar
competitividade as  empresas,  pois  a  “grosso modo,  quanto  mais  encargos para  o  empregador,
menos empregos” (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 36). Assim, o momento econômico atual “abre
caminho para a implantação da seguinte tese: convém a todos que se mantenham os empregos,
ainda  que  às  custas  da  diminuição  dos  direitos  trabalhistas  deles  decorrentes”  (BELTRAMELLI
NETO, 2008, p. 40).

A  autentica  terceirização  promove  um  ambiente  de  compensação.  Ocorre  que  há  uma
distorção na aplicação do instituto, que na verdade trata-se da precarização das condições, uma vez
que não há a equilíbrio entre as condições de trabalhos e os direitos e garantias.

O direito do trabalho, agora visto como um empecilho ao desenvolvimento, como entrave a
economia, passa a ser alterado mediante a suposta aplicação de condições flexibilizadoras, que na
verdade promovem a precarização das condições de trabalho e a super-exploração. 

Para aumentar a lucratividade, diversos setores da economia têm se utilizado do recurso da
flexibilização para explorar a força de trabalho em condições absurdas, como abuso de horas
extras, manipulação de velocidade das máquinas e equipamentos de produção, negligencia no
ambiente de trabalho, baixos salários, o que por certo acaba gerando verdadeiro caos nas
relações de trabalho e grave insegurança social (ROESLER, 2014, p. 50).

A  desvalorização  do  trabalho  suscita  dados  alarmantes  de  descaso  e  exploração  do
trabalhador.  O avanço tecnológico,  dos meios de produção,  obriga o homem a competir  com a
máquina.  A sociedade global,  passa por  um constante  processo de transformação,  acarretando
consequências nas relações sociais, atingindo seus atores principais, retirando dos trabalhadores os
direitos concedidos pela legislação (CASTRO, 2014, p. 102).

Leandro Dorneles (2002,  p.  139),  dispõe que a flexibilização representa uma nova “(des)
ordem” social, que promove a eliminação das normas trabalhistas, para atender as necessidades do
mercado,  a  competitividade  e  o  crescimento  da  economia,  objetivando  implantar  medidas  de
estabilidade econômico-social  na ótica do capitalismo. No entanto,  trata-se de “um processo de
legitimação pelo Estado do dano social”. Promove-se a precarização exacerbada das condições de
trabalho,  não  garante  direitos  mínimos  como  a  isonomia  salarial,  a  representação  sindical,
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previdência  social,  férias,  segurança,  saúde,  tratando  o  trabalhador  como  uma  mera  peça  do
mercado, contrariando a lógica normativa da Constituição de 1988, o valor social do trabalho e a
promoção de melhores condições de vida, amparada pelo trabalho digno.

Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 78), preconiza que a exploração e violência retira dos
trabalhadores os direitos e conquistas sociais, em face da acumulação de riquezas, promovendo a
degradação laboral e o consequente retrocesso social. Ainda segundo o autor, (COUTINHO, 2015,
p. 79),

Dado ao soterramento de conquistas trabalhistas alcançadas historicamente com sangue, suor
e lágrimas, como deve ter os mesmos intérpretes dificuldades para vislumbrar ofensa a direitos
humanos quando práticas sonegatórias forem evidenciadas, até mesmo contra direitos legais
positivados da classe trabalhadora. 

Flexibilizar as condições de trabalho sem a devida compensação, ocasiona a “redução dos
salários,  aumento  jornadas  de  trabalho,  trabalho  intenso,  despotismo  patronal,  informalidade,
repressão  ao  movimento  sindical  e  ao  exercício  de  greve”  (COUTINHO,  2015,  p.  110).  As
consequências da flexibilização mal aplicada, são nefastas a vida do trabalhador.

Tais  previsões  permissivas  e  supostamente  flexibilizadoras,  são  contrárias  a  princípios
norteadores do direito, como o princípio da proteção e da irrenunciabilidade de direitos, afetando
diretamente a dignidade humana, os direitos de personalidade do trabalhador e contrariando o valor
social do trabalho e da livre iniciativa.

Na sociedade contemporânea,  o  trabalho é visto  com um direito  humano e fundamental,
garantidor do desenvolvimento e do bem-estar social da pessoa, pautado no princípio da dignidade
humana  e  no  valor  social  do  trabalho,  tutelado  pela  Constituição.  O  trabalho  representa  o
instrumento de concretização da dignidade humana, assegurando ao trabalhador proteção contra
necessidades de ordem material,  garantindo-lhe a existência digna, sendo, portanto, o direito do
trabalho essencial para regular os modos capitalistas de produção (ROESLER, 2014. P. 84).  

Nas palavras de Leda Maria Messias da Silva e Lory Kurahashi (2009), “(...) há que se ter e
manter a dignidade humana mesmo enquanto se trabalha, pois, o trabalho além de contribuir para o
desenvolvimento do negócio, contribui para a sua vida digna. Os direitos de personalidade são os
que asseguram essa dignidade ao trabalhador”. 

Organização Internacional  do  Trabalho e a Constituição Federal  objetivam a proteção do
trabalho humano para que o mesmo seja executado em condições dignas (MORAES, 2011, p. 19). A
Constituição estabelece nos termos do art.  1°, III  e IV, os princípios fundamentais da República,
reconhece valor social do trabalho, e nos ternos do art. 6° dispõe sobre a valorização do trabalho
como meio de inserção social do indivíduo. 

O trabalho é, portanto, um direito fundamental, que possibilita a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, erradicando a pobreza, diminuindo as desigualdades sociais, nos termos do
art. 3° da Constituição.

Da mesma forma, os artigos 7°, 8°, 9°, 10° e 11° do mesmo ordenamento, tem por escopo a
proteção do trabalho, regulamentando as relações, versando sobre os direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Consagra ainda o
princípio da vedação do retrocesso social, reconhecendo a possibilidade do negociado se sobrepor
ao  legislado  em  determinados  casos,  desde  que,  importe  na  melhoria  da  condição  social  do
trabalhador (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 77).

Nesse contexto, o ilustre jurista, Zulmar Antônio Fachin (2008, p. 187), dispõe que

Os valores sociais do trabalho estão relacionados aos princípios da igualdade, ao passo que o
da  livre  iniciativa  prende-se  ao  princípio  da  liberdade.  Ademais,  pode-se  afirmar  que  a
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constituição de 1988 não afasta esses dois valores (...) por exemplo, o princípio da liberdade
norteou o constituinte na elaboração dos direitos e deveres individuais e coletivos, nos termos
do art. 5°, ao passo que o princípio da igualdade inspirou o constituinte na proteção dos direitos
sociais, nos termos do art. 6°.

Nesse contexto, o homem deve ser protegido em relação ao seu patrimônio, em relação ao
seu contexto social e em sua essência, garantindo direitos mínimos que lhe assegurem a dignidade,
representando o trabalho uma forma de inserção na sociedade, garantindo o mínimo existencial
necessário à sua existência digna. 

Nesse sentido, deve-se levar em consideração que “os objetivos fundamentas do Estado de
Bem-Estar Social são a valorização do trabalho humano e a redução das desigualdades regionais e
sociais,  são  esses  princípios  que  devem  orientar  as  ações  estatais  em  todos  os  aspectos”
(ROESLER, 2015, p. 69). 

Assim, ao analisar as relações de trabalho é preciso resguardar as qualidades e atributos
essenciais do trabalhador, de forma que lhes sejam preservados “sua integridade física, psíquica e
intelectual, bem como o direito à sua integridade moral” (ALVARENGA, 2013, p. 73).

Tais previsões constitucionais, aliadas ao instituto do direito do trabalho, tem como resultado
a  preocupação  com  o  trabalho  digno,  como  valor  fundante  do  ordenamento  jurídico,  político,
econômico e social,  garantidor de condições mínimas de existência a pessoa,  compondo dessa
forma os direitos sociais dos trabalhadores.

Dessa forma, não se pode permitir que os preceitos do artigo 7° da Constituição, retire direitos
dos  trabalhadores  em  prol  do  benefício  empresarial.  O  Direito  Social,  regulador  dos  modos
capitalistas  de produção,  promotor  de renda e justiça social,  deve impor  limites a aplicação do
instituto flexibilizador, vedando o retrocesso social. 

O ordenamento jurídico brasileiro pautado na dignidade humana, no valor social do trabalho e
na livre iniciativa deve priorizar a vida, a distribuição de renda e a inclusão social, articulados com a
valorização do trabalho. As possibilidades de flexibilização em tempos de crise devem ser aplicadas
com atenção ao Princípio da Isonomia, do valor social do trabalho e da dignidade humana, pois
quando mal utilizadas, permite a mitigação de normas do direito do trabalho, atenuando a regra
legal, face aos interesses econômicos. 

Portanto, a flexibilização prevista na Constituição Federal tem como finalidade se adequar as
novas  realidades  sociais,  todavia,  deve  ser  aplicada  a  casos  determinados  e  específicos,
observando  os  princípios  da  isonomia,  dignidade,  proteção,  entre  outros,  visando  atender
necessidades transitórias, promovendo ambientes de compensação de perdas. As condições dessa
adaptação devem ser favoráveis ao empregado, restando garantidos direitos mínimos, necessários a
proteção de sua dignidade humana e direitos sociais. 

4 CONCLUSÃO

O contexto econômico atual sujeita as relações de trabalho aos interesses capitalistas de
mercado, sem nenhum respeito à dignidade humana.  Portanto, necessário se faz que o homem,
trabalhador, parte mais fraca na relação jurídica, seja protegido, uma vez que o contrato de trabalho
privilegia  o  patrão,  pois  é  ele  quem  formula  o  contrato  e  suas  condições,  estabelecendo  um
verdadeiro contrato de adesão. 

Estamos de volta a escravidão observada nos tempos remotos. O trabalhador é reduzido a
mera peça do mercado,  sujeito a condições de trabalho degradantes e exploratórias, sujeito  a
jornadas extenuantes, redução salarial, contrariando a lógica normativa constitucional, mediante a
aplicação do instituto flexibilizador nos termos do art. 7°. Acontece que a autêntica flexibilização nos

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



termos dispostos na Constituição, propõe um ambiente de compensação dessas perdas, em relação
ao trabalhador, todavia não é o que ocorre. 

A  flexibilização  distorcida  beneficia  o  capital  em  detrimento  da  exploração  da  massa
trabalhadora,  contrariando  o  ordenamento  jurídico  vigente,  uma  vez  que  não  garante  direitos
mínimos como a isonomia salarial, a representação sindical, previdência social, férias, segurança,
saúde,  tratando  o  trabalhador  como  uma  mera  peça  do  mercado,  precarizando  ainda  mais  as
relações de trabalho.

Portanto, mesmo que haja a flexibilização autêntica nos moldes previstos constitucionalmente,
é necessário assegurar aos trabalhadores condições mínimas de trabalho, pautado no princípio da
proteção e da existência de uma vida digna, mediante a adoção de medidas flexibilizadoras que não
subvertam a lógica protetiva do Direito do Trabalho, tampouco autorizem a mitigação da legislação
trabalhista. É preciso promover a valorização do trabalho, pautada em melhores condições de vida
ao proletariado, devendo cair por terra à ideia de que o Direito do Trabalho deve responder pela
crise econômica, se moldando às exigências econômicas.
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