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RESUMO 

 

VIANA, Clarissa Maçaneiro. A flexibilização da jornada perante os Tribunais e a 

precarização do trabalho. 2019. 186 p. Mestrado – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A limitação à jornada de trabalho no Brasil, no decorrer de sua história recente, 

sofreu inúmeras alterações por meio de leis e medidas provisórias, sendo 

permanentemente marcada por uma regulação flexível, que têm se acentuado no 

período de predominância do capital financeiro. Para além dos textos legais, a 

jurisprudência nesse ramo do direito possui destacada importância, vez que aborda 

temas não abrangidos pela legislação em vigor, especificando os meandros de sua 

aplicação e, inclusive, criando novas figuras por ela não contempladas. Nessa 

seara, o presente estudo intenta averiguar qual o papel desempenhado pela 

jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do 

Trabalho sobre a flexibilização da jornada, com foco em quatro institutos, eleitos 

pela frequência com que são abordados nos contratos de trabalho e nos textos 

sumulares: a compensação semanal, a compensação anual (banco de horas), os 

turnos ininterruptos de revezamento e a jornada 12x36. A partir da leitura das 

alterações procedidas, debates travados e argumentações utilizadas para justificar 

as respectivas posições, busca-se auferir se a jurisprudência atuou de forma a 

facilitar a ampliação da flexibilização da jornada no país ou se criou obstáculos à 

sua implementação, bem como qual o diálogo estabelecido pelos Tribunais com as 

leis, decretos e medidas provisórias implementadas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: flexibilização da jornada de trabalho, jurisprudência trabalhista, 

precarização do trabalho. 
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ABSTRACT 

 

VIANA, Clarissa Maçaneiro. 2019. The flexibilization of working hours in court 

decisions and the precarious work. 186 p. Mestrado – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The limitation of working hours in Brazil, in the course of its recent history, has went 

through numerous legal changes, being permanently marked by a flexible 

regulation, witch have been accentuated in the contemporary capitalismo, marked 

by the process of “financialization”. In addition to the legal texts, the jurisprudence 

in labor law has a prominent importance, since it addresses issues not covered by 

the current legislation, specifying the intricacies of its application and, even creating 

new figures. Thus, the present study seeks to ascertain the role played by the case 

laws summated by the Federal Supreme Court and Superior Labor Court on the 

flexibilization of working hours, focusing on four institutes, elected by the frequency 

with which they are approached in labor contracts and courts decisions: weekly 

compensation, annual compensation (“hour bank”), uninterrupted shifts and 12x36 

shift. Based on the analysis of the changes made, discussions and arguments used 

to justify their positions, we sought to determine whether the case laws have acted 

in a way that facilitates the extension of the working time flexibilization or if they 

created obstacles to its implementation, as well as the dialogue established by the 

Courts with the laws, decrees and provisional measures implemented on the 

subject.  

 
Key words: working hours flexibilization, labor jurisprudence, precarious work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A jornada de trabalho consistiu um dos primeiros temas a serem 

regulamentados pelo Direito no que tange às relações empregatícias no Brasil. A 

luta pela jornada de 8 horas diárias obteve grande importância na pauta de 

reivindicações do movimento operário no Brasil e no mundo, tendo sido, inclusive, 

objeto da primeira Convenção editada pela Organização Internacional do Trabalho. 

Ela foi estabelecida no país por legislação esparsa no início do século XX e, em 

1943, reprisada na Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto a jornada máxima 

semanal de 44 horas, por sua vez, foi implementada com a Constituição Federal de 

1988. 

A despeito de tais limitações, a possibilidade de flexibilização da jornada – 

ou seja, a possibilidade de elastecimento rotineiro para além dos limites 

estabelecidos sem o correspondente pagamento da hora acompanhada do 

respectivo adicional - tem cada vez mais se ampliado. A CLT, desde sua 

compilação, já previa como exceção à regra da jornada máxima os vendedores 

pracistas, funções de serviço externo, os vigias (para os quais o limite era de 10 

horas diárias), os gerentes e os empregados nos serviços de estiva. A redação foi 

alterada por leis posteriores, porém permanece existindo. Ainda, o seu artigo 59 

previa a possibilidade de realização de horas suplementares não excedentes a 

duas horas diárias. 

Além da previsão celetária, outras normas foram criadas com a finalidade de 

flexibilizar a jornada, a exemplo do banco de horas, modalidade de compensação 

de jornada criada em 1998, então condicionada à negociação coletiva, que 

dispensa o pagamento imediato das horas extraordinárias caso compensadas 

dentro de um determinado período de tempo não superior a um ano. A própria 

Constituição Federal de 1988, muito embora traga os limites de 8 horas diárias e 

44 horas semanais, também faz menção à possibilidade compensação de jornada 

e de redução (tanto de salário como de jornada) através de negociação coletiva. 

De acordo com levantamentos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), as 

horas extras figuram todos os anos como o tema mais frequente nos processos em 

trâmite na Justiça do Trabalho. De tal sorte, para além dos instrumentos legais, a 

jurisprudência, por meio principalmente de Orientações Jurisprudenciais (OJs) e 
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Súmulas, cumpre um também papel fundamental no processo de implementação 

dessas modalidades, adequando aos casos concretos o texto da lei e 

regulamentando formas de flexibilização à margem dela. Ainda, parte significativa 

das disposições sobre a jornada que são aplicadas nas lides trabalhistas somente 

encontra previsão nos textos sumulares, como no caso das jornadas em regime 

12x36, que, até a aprovação da Lei n° 13.467/2017, sequer eram mencionadas na 

CLT ou Constituição Federal. Assim, entender a flexibilização da jornada perante o 

direito do trabalho no Brasil impende uma análise não somente dos textos de lei 

aprovados, mas também dos textos sumulados sobre o tema, aqui considerados 

fontes formais de direito.  

O problema sob o qual a presente pesquisa se debruça consiste em 

compreender as movimentações feitas pela jurisprudência trabalhista no tocante à 

flexibilização da jornada no Brasil, ou seja, se ela contribuiu para o seu avanço ou 

se ela criou empecilhos à sua aplicação. Ainda, analisar-se-á qual a relação entre 

a jurisprudência sumulada e as leis sobre a jornada, de modo a avaliar se há um 

diálogo entre os dois institutos, ou seja, se a legislação assenta uma posição já 

consolidada na jurisprudência ou se ela a confronta. 

A limitação da jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ainda que 

não tenha sido revogada, sofreu inúmeras relativizações ao longo dos anos. 

Trabalhamos, assim, com a hipótese de que as interpretações conferidas aos 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e à Constituição Federal, 

através de Súmulas, OJs e pelas decisões proferidas nos Tribunais não são 

uníssonas em sua posição, pois por vezes militam a favor dessa tendência, 

legitimando o elastecimento reiterado da jornada para além dos limites legalmente 

estabelecidos, e por vezes atuam de forma a barrar tais retrocessos. Também 

atuamos com a hipótese de que os textos legais que versam sobre a precarização 

da jornada usualmente não expressam o entendimento majoritário acerca do tema 

pela jurisprudência, ou seja, que há um descompasso entre o conteúdo das normas 

flexibilizadoras e a sua abordagem majoritária pelos Tribunais.  

A realização de jornadas extensas pelos trabalhadores é um fator constante 

na exploração da mão de obra no Brasil, mormente pelo papel que o país 

desempenha no capitalismo – como já mencionado, mesmo a CLT possui desde 

sua origem exceções à regra da limitação da carga horária. Todavia, aqui faremos 

uma análise que passa pela hipótese de que as mais recentes formas de 
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flexibilização da jornada de trabalho com vistas a facilitar o seu elastecimento 

estariam inseridas dentro das demandas do capital financeirizado pela 

maximização dos lucros através da redução de custos com mão de obra. A 

ampliação da extração de mais-valia absoluta atenderia aos interesses da 

burguesia em recuperar as taxas de lucratividade vistas antes da crise iniciada em 

1973, necessidade que se mostra cada vez mais imperativa. Assim, a flexibilização 

da jornada, por mais que não esteja adstrita à atual fase do capitalismo, é por ela 

utilizada e integra as principais demandas apresentadas pela burguesia para o 

campo do trabalho na atualidade. 

A nova etapa de acumulação capitalista iniciada com o processo de 

financeirização da economia enseja uma reorganização no processo produtivo e na 

forma de gestão do trabalho e conta com o aumento da jornada como fator 

essencial para a intensificação das formas de exploração. O avanço tecnológico 

vem acompanhado da regressão na legislação trabalhista e na precarização das 

condições de trabalho, dentre as quais localizamos o incentivo e a imposição aos 

empregados à realização de horas extras cotidianamente, que dificilmente é 

remunerado em sua totalidade. O discurso neoliberal de uma suposta rigidez da 

legislação trabalhista, que seria ultrapassada e necessitaria de modernização a fim 

de possibilitar o enfrentamento pelas empresas à crise econômica e ao 

desemprego, também integra o cenário de legitimação a essas formas de 

precarização. 

Inobstante, os instrumentos coletivos adquirem importância crucial na 

medida em que parte significativa das formas de flexibilização da jornada 

demandam a chancela do sindicato da categoria profissional. As negociações 

coletivas envolvendo institutos como a implementação do banco de horas, da 

redução dos intervalos intrajornada e in itinere, dentre outros, é tema recorrente 

nos debates jurisprudenciais, cuja análise nos permitirá identificar se a tendência é 

o reconhecimento da autonomia das partes ou o seu afastamento em prol dos 

limites mínimos estabelecidos em lei. 

O objetivo desta pesquisa é, portanto, explorar as formas como a legislação 

e a jurisprudência trabalhista se relacionam com a flexibilização da jornada de 

trabalho, principalmente aquelas que implicam em um aumento das horas 

trabalhadas por dia, e entender de que forma elas se inserem dentro das demandas 

do capitalismo na atualidade, quais fatores ensejaram sua criação e ampla 
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implementação nos contratos de trabalho. Objetiva-se também averiguar se há 

correlação entre as leis promulgadas com vistas a flexibilizar a jornada e os 

entendimentos jurisprudenciais existentes à época, ou seja, se a jurisprudência se 

coloca como fator de facilitação da aplicação de institutos flexibilizadores ou se 

essa tendência ocorre a par das tendências jurisprudenciais.   

O presente estudo tem sua importância na medida em que se tem assistido 

progressivamente a um aumento nas formas de intensificação do trabalho. A Lei n° 

13.467/2017, conhecida como ‘reforma trabalhista’, é a mais gritante expressão de 

uma tendência que não é novidade: boa parte dos esforços no avanço da 

precarização do trabalho ao longo dos últimos anos se deram com o foco na jornada 

de trabalho.  

Trata-se de uma realidade de parcela significativa dos contratos de trabalho: 

desde empregados de pequenas e médias até grandes empresas, homens e 

mulheres (ainda que de formas distintas), pessoas alocadas em trabalhos 

intelectuais e manuais – a regra dos contratos de trabalho no país é a ocorrência 

da flexibilização da jornada. Da mesma maneira, a reforma trabalhista e a sua 

apresentação como resposta ao atual contexto econômico de crise reacendem o 

debate sobre a relação entre os processos de retirada de direitos na esfera 

trabalhista e as demandas do capital.  

A realização desta pesquisa justifica-se, portanto, pela necessidade de 

compreender as previsões jurisprudenciais e os instrumentos legais que 

implementaram formas de intensificação da jornada como integrantes de um 

contexto mais amplo de precarização que tem se aprofundado nos últimos anos. 

Entendemos que a aplicação das normas relativas à jornada pela jurisprudência e 

o modo como a qual elas são abordadas pela doutrina trazem elementos 

importantes para a compreensão de como a retirada de direitos com vistas à 

manutenção dos lucros da classe dominante ocorre na prática dos contratos de 

trabalho. Trata-se, acima de tudo, de uma das esferas da precarização que atinge 

mais incisivamente os trabalhadores, pois furta o pouco tempo livre que lhes resta, 

dificulta o convívio social e familiar e traz sérias implicações no tocante à segurança 

no trabalho.  

O estudo da jurisprudência possibilita analisar uma das facetas dessa 

problemática, de modo a dialogar com estudos que pretendem compreender as 

demais implicações da precarização do trabalho no tecido social, seja na 
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organização sindical, nas relações de gênero, no desemprego ou na subjetividade 

do trabalhador. Mais do que elencar ementas de acórdãos que debatam o tema, 

objetiva-se observar a forma como determinados debates foram travados e a 

relação destes com as previsões positivadas em lei. Porque se a diretriz geral da 

precarização não parte do Judiciário, e sim de uma necessidade do capital, nos 

parece que é também a partir dos discursos e teses daquele que ela se coloca no 

cenário nacional. Justamente porque a retirada de direitos trabalhistas guarda 

semelhanças entre os diversos países inseridos na dinâmica capitalista, porém 

contém vicissitudes que caracterizam e distinguem os processos entre si, é que 

acreditamos que a doutrina e a jurisprudência podem ter relevo para entender 

essas particularidades. Ademais, relacionar as decisões jurisprudenciais com os 

textos legais relativos à jornada permite uma compreensão acerca de quais as 

teses que de fato embasaram o processo legislativo e qual a receptividade deles 

pelos Tribunais. 

Para lograr a obtenção de respostas para as hipóteses aventadas, a 

metodologia analítica perpassará pela conexão entre o contexto político-econômico 

e as novas formas combinadas de organização da produção a fim de compreender 

o papel que a jornada de trabalho assume no processo de ampliação das taxas de 

lucratividade. Assim, inicia-se com uma análise calcada em revisão bibliográfica a 

fim de traçar o panorama macroeconômico e a relação destas com as medidas de 

alargamento da flexibilização do Direito do Trabalho, partindo do início do Século 

XX e culminando no impeachment da presidenta Dilma Rousseff e aprovação da 

Lei n° 13.467/2017. 

No que diz respeito ao objeto empírico, a jurisprudência, nos limitaremos a 

analisar decisões sobre os contratos de trabalho regidos pela CLT, ou seja, 

excluiremos os debates envolvendo servidores públicos submetidos ao regime 

estatutário, tanto por serem aqueles o objeto de regulamentação do Direito do 

Trabalho como por serem o locus prioritário de aplicação das medidas de 

austeridade. Ainda, o foco será nas relações de emprego, posto que abordar as 

demais formas de relação de trabalho e adentrar no campo do trabalho informal 

não é esfera passível da análise jurisprudencial que realizaremos. 

A flexibilização da jornada pode ser observada em diversos institutos e vem 

em inúmeros formatos. Para afunilar o objeto, foram eleitas algumas modalidades 

de flexibilização que tiveram alterações em sua regulamentação legal e que foram 



 6

objeto de jurisprudência sumulada pelo TST ou STF, bem como que possuem maior 

presença nos contratos de trabalho, tendo em vista que algumas modalidades, 

como o contrato por tempo parcial, não foram utilizadas em larga escala. Assim, 

elegemos três formatos de jornada flexível como objeto para o estudo empírico: a 

compensação semanal, a compensação anual (“banco de horas”) e a jornada em 

escalas de revezamento (que engloba a jornada 12x36 e os turnos ininterruptos de 

revezamento). 

Analisaremos em um primeiro momento a aplicação da flexibilização a partir 

das Súmulas dos Tribunais Superiores e Orientações Jurisprudenciais, por 

vincularem a interpretação das demais instâncias e por expressarem a posição 

majoritária da Corte Trabalhista. Não pretendemos nos deter nas sentenças de 

primeiro grau e acórdãos dos Tribunais Regionais, posto que, além de serem 

incontáveis, consistem em decisões que muitas vezes destoam dos entendimentos 

dominantes. Alguns acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho foram também 

utilizados com vistas a ilustrar posições ainda não trazidas em textos sumulares.  

O foco na jurisprudência trabalhista não implica em excluir as decisões do 

Supremo Tribunal Federal. Embora em menor número, elas têm grande 

reverberação nos processos da justiça especializada, especialmente quando há 

reconhecimento de repercussão geral, ou seja, casos nos quais todos os processos 

pendentes de julgamento de recursos podem, a depender da pertinência temática, 

ficar sobrestados até a decisão proferida no processo principal pelo STF, a qual 

vinculará o entendimento nos demais. Não nos propomos a analisar os acórdãos 

do Supremo Tribunal de Justiça, pois trabalharemos somente com o setor privado 

e suas formas de flexibilização. 

Quanto ao critério temporal, buscaremos analisar, em um primeiro momento, 

os julgados que serviram de precedente para as Súmulas e Orientações 

Jurisprudenciais do TST, bem como aqueles que expressavam entendimentos 

diversos no mesmo período. Tal análise intenta auferir a tônica dos debates que 

deram origem aos entendimentos sumulados e, a partir disso, verificar como a 

flexibilização era abordada pelos partidários da tese vencedora e das teses 

divergentes, além dos argumentos utilizados por ambos.  

A leitura da jurisprudência não tem a perspectiva de uma análise 

quantitativa, e sim possibilitar a identificação de quais as tendências 

jurisprudenciais quanto ao tema da flexibilização da jornada e quais os 
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posicionamentos adotados pelos Tribunais em relação aos seus mais variados 

aspectos. Até por entendermos que a pesquisa dificilmente concluirá que a 

jurisprudência assume um único papel nesse processo, a intenção é abordar a 

complexidade do tema, suas nuances e os argumentos utilizados para justificar as 

decisões. Em termos de recorte temporal, abordaremos todas as Súmulas e 

Orientações Jurisprudenciais do STF e TST que se relacionam com os institutos 

flexibilizadores eleitos.  

 A partir desses delineamentos é que buscamos proceder à análise da 

jurisprudência trabalhista relativa à flexibilização da jornada, na expectativa que ela 

elucide os problemas arrolados e contribua com os estudos sobre a interpretação 

conferida pelos Tribunais ao tema. 
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CONCLUSÃO 

 

A legislação trabalhista brasileira surgiu com maior relevância e adquiriu 

importância na medida em que serviu à instituição de um novo padrão de 

acumulação no país, voltado para a estrutura produtiva de base urbano-industrial, 

o que ocorreu em paralelo à manutenção dos privilégios das classes proprietárias 

rurais, cujos trabalhadores não foram contemplados pelas normas contidas na CLT, 

assim como os trabalhadores domésticos. No que tange à jornada, a CLT já previa, 

junto da limitação em 8 horas de trabalho diário, exceções à sua aplicação e a 

possibilidade de sua compensação de um dia para outro dentro do módulo 

semanal, o que denota um caráter pouco rígido da jornada desde a sua origem. 

Posteriormente, o golpe militar, na defesa dos interesses das classes dominantes, 

estruturou a produção de bens de consumo duráveis para parcela da população 

com maior poder aquisitivo ao mesmo tempo que desenvolveu um polo voltado 

para a exportação de produtos primários e produtos industrializados de consumo, 

processo desacompanhado da ampliação de garantias sociais e trabalhistas para 

a população. Nesse período, a criação do FGTS, em substituição à estabilidade 

decenal, e a edição da Lei n° 6.019/1974, que criou a figura do trabalho temporário, 

foram inovações inseridas em uma primeira onda de flexibilização, já voltada para 

a maximização dos lucros em prol da destruição das garantias até então 

assentadas pela legislação. 

 Com a ascensão dos movimentos sociais no final dos anos 1970 e, 

posteriormente, o fim da ditadura militar, instituiu-se a Assembleia Nacional 

Constituinte e deu-se inícios às discussões para a formulação do que viria a ser a 

Constituição Federal de 1988. Fruto de um momento de acalorados embates 

políticos, as disposições relativas à jornada exprimem a ambivalência das normas 

constitucionais. Se por um lado os direitos relativos às relações de trabalho foram 

alçados ao patamar constitucional, incorporados aos demais direitos sociais, por 

outro as limitações à duração da jornada foram condicionadas à negociação 

coletiva, denotando uma abertura ao avanço do processo de flexibilização.  

O avanço dos governos neoliberais na década de 1990 consolidou a 

ampliação das políticas de austeridade direcionadas para o aumento da regulação 

privada do trabalho, em detrimento da regulação pública. A desindexação salarial, 
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a instituição da compensação de jornada anual e a autorização do trabalho aos 

domingos compuseram o bojo de medidas que atenderam as demandas do 

capitalismo financeirizado para os países periféricos, expressadas no Consenso de 

Washington° Na sequência, os governos petistas foram marcados pelo aumento da 

formalização dos postos de trabalho, principalmente com a criação de empregos 

de baixa remuneração. Embora tenha havido um arrefecimento na aplicação de 

medidas de cunho abertamente neoliberal, retrocessos para os trabalhadores 

foram identificados, como na aprovação da reforma da previdência em 2005, MPs 

664 e 665 de 2014 e a Lei n° 13.103/2015 (sobre o trabalho dos motoristas 

profissionais).  

Com o golpe desferido ao governo da presidenta Dilma Rousseff, a agenda 

de precarização do trabalho voltou com toda a força, cuja expressão máxima é a 

aprovação em tempo recorde da Lei n° 13.467/2017, a ‘reforma trabalhista’. 

Essa incursão pela história das normas relativas à jornada possibilitou 

observar como a regulamentação da jornada no Brasil sempre comportou exceções 

à limitação e possibilidades de compensação. A flexibilização, conceito que denota 

maior maleabilidade e afrouxamento da proteção trabalhista clássica, ainda que 

potencializada com a ascensão do capitalismo flexível e necessidade de redução 

de gastos com o trabalho, sempre se fez presente no cenário nacional. Consiste no 

que José Dari Krein denominou de padrão flexível de regulação do trabalho, 

evidenciado pelo permanente alto grau de flexibilidade nas condições de seu uso e 

de remuneração. A limitação à jornada diária e semanal, desde a origem da CLT, 

já comportava exceções, que foram ampliadas com o passar dos anos por meio de 

alterações ao texto celetista e introdução de novas figuras.  

O direito do trabalho, junto de tais normas, confere destacada importância à 

jurisprudência, sendo esta a responsável por inúmeras alterações e inovações no 

âmbito da matéria nas últimas décadas. Dentro desse cenário, foi traçado um 

problema inicial para nortear a presente pesquisa, consistente na análise de quais 

as posições assumidas pela jurisprudência quanto à flexibilização da jornada. 

Após a leitura da jurisprudência sobre a jornada de trabalho consolidada pelo 

TST e STF sobre os institutos eleitos (compensação semanal, banco de horas, 

turnos ininterruptos de revezamento e jornada 12x36), foi possível traçar três 

conclusões sobre essa interação. 
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A primeira é a de que ambas as Cortes recepcionaram os textos legais que 

instituíram os regimes estudados, sem indícios de questionamentos de sua 

constitucionalidade nos acórdãos por elas proferidos e recusa de sua aplicação nos 

casos concretos. A despeito de parcela importante da doutrina ter se posicionado 

pela inconstitucionalidade de normas como a Lei n° 9.601/1998, que instituiu o 

banco de horas, tal posição não encontrou escopo nas decisões proferidas pelo 

STF e TST, demonstrando uma reticência dessas instâncias em confrontar 

diretamente as medidas instituídas pelos demais poderes, mesmo que frontalmente 

contrárias à jurisprudência até então dominante. 

A segunda conclusão é que, se por um lado não houve um enfrentamento 

mais energético às leis instituídas, por outro a jurisprudência assimilou o 

entendimento que reconhece nos regimes compensatórios, em sua maioria, 

prejuízos à saúde e convívio familiar e social do trabalhador. As súmulas e OJs 

aprovadas, principalmente após o fim dos anos 1990, calcadas nessa 

argumentação, buscam obstaculizar a adoção desmesurada da jornada flexível, por 

meio da instituição de critérios rígidos para conferir validade ao regime e fórmulas 

mais benéficas ao empregado para cálculo das horas extraordinárias oriundas da 

sua nulidade. A ampliação do conceito de turnos ininterruptos de revezamento, com 

vistas a enquadrar a jornada desempenhada na limitação constitucional de 6 horas 

diárias, é um exemplo que destaca essa atuação. 

A terceira conclusão, por sua vez, identifica uma maior permissividade à 

flexibilização da jornada no âmbito das negociações coletivas, com a jurisprudência 

majoritariamente validando as normas coletivas que preveem jornadas superiores 

à 8ª diária e 44ª semanal nos regimes de compensação.  Exceções à parte, a tônica 

geral é a de reconhecimento da autonomia privada coletiva e livre negociação das 

partes em temas onde houve autorização para tal no texto constitucional. 

Muito embora no país predomine um padrão de regulação do trabalho 

flexível, foi possível identificar que a jurisprudência não atua permanentemente sob 

essa lógica. Confirmou-se a hipótese traçada inicialmente de que a atuação 

majoritariamente se dá em uma perspectiva mais garantista ao trabalhador, ainda 

que, frisa-se novamente, com as já mencionadas limitações, mormente pelas 

decisões em consonância com a primazia da regulação privada buscada pelas 

classes dominantes. 
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Se historicamente os Tribunais hesitaram em declarar a 

inconstitucionalidade e inaplicabilidade de normas cujas previsões eram entendidas 

até então como inconstitucionais, um desafio se coloca para os próximos anos, face 

às alterações trazidas pela Lei n° 13.467/2017. Parte significativa, para não dizer a 

maioria, das mudanças implementadas colide com entendimentos jurisprudenciais 

expressados pelo TST até então. O Tribunal irá confrontar essa ofensiva legal, 

entrando em combate com as demandas dos capitalistas, ou se curvará à sua 

recepção, revisando suas súmulas e restringindo sua intervenção à criação de 

obstáculos? Os cortes orçamentários e crescente ameaça de extinção do direito e 

da Justiça do Trabalho serão capazes de intimidar os julgadores? De nossa parte, 

esperamos que a compreensão da destruição causada pela precarização do 

trabalho motive-os a encampar a defesa à ofensiva perpetrada.   
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