
RESUMO 

Esta dissertação tem por objeto o exame da Lei Federal n. 13.467/2017, diploma legal que 

instituiu a chamada reforma trabalhista no Brasil. Seu objetivo geral consiste em identificar os 

possíveis impactos econômicos e jurídico-sociais decorrentes do novo quadro normativo 

instaurado, particularmente no que diz respeito à potencial existência de efeitos reflexos (mais 

ou menos) desejáveis para o desenvolvimento brasileiro. Conduziu-se a investigação pela 

seguinte indagação: As alterações introduzidas pela Lei Federal n. 13.467/2017 representam 

retrocesso social decorrente de perda de direitos e garantias sociais previstos na Constituição 

brasileira de 1988, precarização das condições de trabalho e fim da proteção normativa à 

classe trabalhadora, ou, ao contrário, constituem medidas necessárias e oportunas para a 

criação e consolidação de um cenário propício ao desenvolvimento? Para conferir suporte à 

análise da questão, empreende-se esforço de integração interdisciplinar entre Economia e 

Direito com vistas à ampliação das possibilidades de observação do novo quadro normativo 

pós-reforma. Utilizam-se, então, algumas categorias e princípios econômicos para analisar os 

potenciais efeitos reflexos da Lei Federal n. 13.467/2017. Realiza-se pesquisa qualitativa, 

bibliográfica, tendo como referência a economia neoinstitucional de Ronald Coase, Douglass 

North e Luciana Yeung, empregando-se o método hipotético-dedutivo e a análise histórica das 

categorias e conceitos que se projetam sobre o tema. Realizou-se levantamento de dados a 

partir de fontes secundárias para análise da relação entre a reforma trabalhista no Brasil e o 

desenvolvimento econômico. Verificou-se que a reforma trabalhista representa impactos nas 

relações jurídico-sociais no Brasil, diminuindo os custos de transação entre os agentes 

econômicos e, a luz dos referenciais teóricos e epistemológicos, sem importar em retrocessos 

normativos no que toca aos direitos sociais trabalhistas, com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social no país. Palavras-chave: Análise econômica; Direito do trabalho; Reforma 

trabalhista; Custo de transação; Direito ao desenvolvimento econômico. 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims at the examination of Federal Law n. 13,467 / 2017, a legal document 

that instituted the so-called labor reform in Brazil. Its general objective is to identify the 

possible economic and legal-social impacts resulting from the new normative framework 

established, particularly with respect to the potential existence of reflexive effects (more or 

less) desirable for Brazilian development. The investigation was conducted as follows: He 

changes introduced by Federal Law 13,467 / 2017 represent social backsliding resulting from 

the loss of social rights and guarantees provided for in the Brazilian Constitution of 1988, 

precarious working conditions and an end to normative protection for the working class, or, on 

the contrary, are necessary and timely measures for the creation and consolidation 

development? To support the analysis of the issue, an effort is made to integrate 

interdisciplinary economics and law with a view to expanding the possibilities of observation of 

the new regulatory framework post-reform. We then use some categories and economic 

principles to analyze the potential effects of Federal Law 13.467/ 2017. A qualitative, 

bibliographical research is carried out, with reference to the neo institutional economics of 

Ronald Coase, Douglass North and Luciana Yeung, using the hypothetical-deductive method 

and historical analysis of the categories and concepts that project on the theme. Data were 

collected from secondary sources to analyze the relationship between labor reform in Brazil 

and economic development. It was verified that the labor reform represents impacts on the 

juridical-social relations in Brazil, reducing transaction costs between economic agents and, in 

the light of theoretical and epistemological references, regardless of normative setbacks with 



regard to labor social rights, with economic and social development in the country. Keywords: 

Economic analysis; Labor law; Labor reform; Transaction cost; Right to economic development. 


