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RESUMO

O tema do trabalho é “Os limites à flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil”,  verificando se sua aplicação é maléfica ou benéfica aos 
trabalhadores, bem como quais os limites e possibilidades dessa flexibilização estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Quanto as suas 
hipóteses e objetivos foi efetuado por meio do levantamento e da pesquisa bibliográfica sobre a flexibilização, verificou-se a necessidade de 
melhores esclarecimentos sobre o tema nas relações trabalhistas que tem gerado controvérsias no ordenamento jurídico. Apresentando aspectos 
positivos e negativos sobre a flexibilização, bem como conceitos e definições que norteiam o tema no âmbito jurídico. Assim, tentou se esclarecer 
quais os limites da aplicação no ordenamento jurídico brasileiro trabalhista da flexibilização, as normas já flexibilizadas e a breve análise dos 
projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional brasileiro. A metodologia adotada foi o método dedutivo, em virtude dos posicionamentos 
existentes acerca do tema, pelas quais se chegou a uma análise mais aprimorada. A técnica de pesquisa realizada através de levantamentos 
bibliográficos e documentais, efetuando pesquisas no âmbito doutrinário e legislativo atinentes ao tema proposto. Dentre os resultados obtidos 
com a presente pesquisa, analisou-se o surgimento do direito do trabalho no âmbito mundial e brasileiro, contextualizando com a globalização e 
sua influência para o direito do trabalho. Conceituou-se a flexibilização e a desregulamentação, com seu histórico no Brasil e em alguns países 
estrangeiros. Analisaram-se as correntes flexibilistas do direito do trabalho: Flexibilista, Antiflexibilista e Semiflexibilista. E ainda os tipos de 
flexibilização existentes no direito do trabalho e suas características. Efetuando-se ainda uma elucidação das normas trabalhistas já flexibilizadas 
no ordenamento jurídico pátrio e alguns entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Por fim, abordou quais os direitos trabalhistas passíveis de 
flexibilização, bem como quais os critérios e limites constitucionais e legais no âmbito jus trabalhista brasileiro para a flexibilização. A conclusão 
foi de que a Constituição Federal de 1988 trouxe alguns direitos que podem ser flexibilizados através de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, tais direitos encontram-se expressos no art. 7º, incisos, VI, XIII e XIV, são eles: a irredutibilidade salarial, jornada de trabalho e 
compensação de horários e jornada de em turnos ininterruptos de revezamento.  Assim, cabe considerar que o próprio dispositivo constitucional 
em seu caput do art. 7º estabeleceu um limite à flexibilização voltada a relativização. Assim, o próprio legislador, constituinte originário, permitiu 
a flexibilização, podendo estabelecer outras normas trabalhistas que visem estabelecer a melhoria da condição social do trabalhador. Com 
relação aos limites legais a flexibilização das normas de direito do trabalho, cabe mencionar que as negociações coletivas de trabalho não podem 
transacionar sobre direitos indisponíveis, sendo assim a autonomia privada coletiva não incidirá sobre normas de ordem pública e geral, por 
exemplo: salário mínimo, férias, repouso semanal remunerado, intervalos, segurança e medicina do trabalho.  Nestes casos a flexibilização dos 
direitos trabalhistas está condicionada a respeitar critérios mínimos impostos pelo Estado. Cabe mencionar ainda, que a flexibilização deverá 
observar os princípios estabelecidos pelo direito do trabalho, pois o princípios, segundo o entendimento de Américo Plá Rodriguez,  possuem 
natureza interpretativa, normativa e informadora.  Diante das elucidações apresentadas, conclui-se que a flexibilização dos direitos trabalhistas 
tem que ser efetuada mediante limites e critérios acima apresentados, observando sempre a sua finalidade social e a sua excepcionalidade em 
épocas de crises econômicas, devendo ser assegurado direitos mínimos ou o “patamar civilizatório mínimo”.
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