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1 RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva resgatar estudos sobre o passado, presente e futuro do 

Direito do Trabalho brasileiro contrapondo-o ao iminente discurso da flexibilidade 

implementado no atual cenário da crise econômica brasileira. O referencial teórico desta 

investigação parte das diversas teorias acerca da flexibilidade trabalhista, em amplo debate 

com o discurso contemporâneo dos Direitos Humanos e Fundamentais, situado no paradigma 

político-jurídico do Estado Democrático de Direito. Nesse quadro, a partir de vasta revisão 

bibliográfica torna-se possível traçar panoramas sobre a flexibilização no Brasil, ao passo em 

que optou-se pelo método jurídico-sociológico para interpretar esse fenômeno em uma 

abordagem interdisciplinar e ampliada diante dos seus reflexos sociais. Foi desenhada 

investigação jurídico-comparativa sobre o tema, constatando-se que flexibilizar a legislação 

trabalhista em prol do empresariado não parece ser o melhor caminho, pois aponta para um 

futuro perigoso que merece profunda análise, a fim de evitar que o Direito do Trabalho perca 

a sua essência, a sua razão de ser.  

 

2 INTRODUÇÃO  

 

 O presente artigo debruça-se em diversos conceitos sobre a flexibilidade trabalhista, 

legislações flexibilizadoras e algumas propostas de implementação da flexibilidade no Brasil. 

Na ordem brasileira adota-se, predominantemente, a vertente heterônoma de criação de 

normas trabalhistas, sendo a criação normativa via negociação coletiva limitada pelo princípio 

da adequação setorial negociada. 

No entanto, ao longo dos anos, foram propostas (e muitas delas aprovadas) diversas 

medidas flexibilizadoras da legislação do trabalho, sendo um exemplo claro dessa 

desregulamentação imposta pelo Estado a criação do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), que eliminou a estabilidade decenal do empregado justamente para facilitar e 

baratear para o empregador o ato da dispensa. 

Em razão deste cenário, o movimento de flexibilização que se instaura cada vez mais 

solidamente no Brasil carece de análise cautelosa, pois o que se tem visto nos últimos vinte 

anos é a prática forçada da renúncia dos direitos trabalhistas decorrente da necessidade de se 

buscar uma solução para as crises econômicas (ressalte-se, cíclicas, já que uma sucede a outra, 

sem intervalos significativos de tempo). 

 



3 OBJETIVOS 

 

Analisar a iminente flexibilidade trabalhista experimentada pelo Brasil nas últimas 

décadas, através dos estudos da obra A Flexibilidade de Oscar Ermida Uriarte (2002) e de 

outras bibliografias que se relacionam com o tema, buscando entender seus arrolamentos com 

um possível novo cenário para o Direito do Trabalho. Continuamente, tenta-se realizar um 

estudo crítico da literatura jurídica e sociológica especializada sobre a questão trazida à baila, 

buscando-se ainda promover, por meio de estudo bibliográfico e de documentos oficiais, um 

rebuscado das flexibilizações do Direito do Trabalho no Brasil contemporâneo e os seus 

reflexos no reconhecimento e garantia de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. 

Tenta-se ao final apontar caminhos para o reconhecimento do Direito Laboral, pautado na 

promoção da autonomia coletiva e da proteção ao trabalhador, evitando-se o retrocesso dos 

direitos sociais conquistados, sobretudo no contexto de crises econômicas.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta insere-se no tipo jurídico-prospectivo, ou seja, “parte de 

premissas e condições vigentes para detectar tendências futuras de determinado instituto 

jurídico ou de determinado campo normativo específico” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 29), e 

possui como marco teórico as interpretações de Oscar Ermida Uriarte (2002) a respeito das 

dimensões da flexibilidade no âmbito laboral. Sopesando a complexidade do objeto da 

pesquisa, propõe-se uma investigação interdisciplinar (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 86), que 

busque empregar abordagens a partir da sociologia jurídica, da apreensão dos processos 

históricos que contextualizam a crise paradigmática da modernidade com relação ao Direito 

do Trabalho, e de seus impactos sociais e econômicos na vida de quem trabalha. 

 

5 DESENVOLVIMENTO: Conhecendo a flexibilidade laboral 

 

 Inicialmente, Oscar Ermida Uriarte (2002) pondera sobre a utilização perniciosa do 

termo flexibilidade, que por uma manipulação intencional da pós-modernidade tem sido 

atualizado, frequentemente, como algo positivo, contrapondo-se, portanto, a uma ideia 

também perniciosa de que o rígido é algo grosseiro, rude e inadaptável.  

Nessa visão deturpada, o autor salienta que se deixam de lado críticas necessárias de 

que com a flexibilidade se inferem também características de insegurança, instabilidade, 



fraqueza e complacência, dando-se visibilidade apenas para aspectos supostamente positivos 

(URIARTE, 2002). Disso, a flexibilidade trabalhista “pode ser definida como eliminação, 

diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção trabalhista clássica, com a finalidade – 

real ou pretensa – de aumentar o investimento, o emprego ou a competitividade da empresa” 

(URIARTE, 2002, p. 9).  

Essa flexibilização se produz de variadas formas, sendo que as mais frequentes são a 

diminuição ou eliminação de direitos ou benefícios trabalhistas, ou então “modificando a 

relação entre as fontes, mediante a prescindência dos preceitos legais pela negociação coletiva 

ou dos acordos coletivos pelos indivíduos (rectius: em geral, a vontade unilateral do 

empregador)” (URIARTE, 2002, p. 9).  

Outro autor que traz uma classificação interessante da flexibilização, é o professor da 

Universidade de Barcelona Francisco Muñoz (2005). Para ele, a flexibilidade trabalhista se dá 

na adaptação do Direito do Trabalho às variações e flutuações do mercado.  

Essa flexibilização acontece principalmente através das contratações temporárias, 

difusões de dispensas imotivadas e redução da imperatividade das normas heterônomas, uma 

vez que seus opostos são considerados condições enrijecidas do Direito Laboral. Assim, 

Francisco Muñoz (2005, p. 235-238) diferencia três momentos muito específicos em que pode 

se dar a flexibilização trabalhista, isto é, na entrada, na saída e internamente (durante a 

vigência do contrato de trabalho). Analisemos. 

A flexibilidade de entrada diz respeito a todas as formas de promoção de contratação 

facilitada de mão de obra, provavelmente alargando as possibilidades de contratação 

temporária ou a prazo certo. 

Já a flexibilidade interna diz respeito às alterações realizadas pelo empregador no 

curso do contrato de trabalho, flexibilizando a jornada, o objeto do trabalho, a estrutura 

salarial e as condições de mobilidade e geografia do emprego.  

Por fim, o autor ainda compreende o último tipo de flexibilidade, chamada por ele de 

flexibilidade de saída. Essa flexibilidade promove efeitos nefastos no momento da dispensa, 

flexibilizando as suas causas e motivações, e reduzindo as indenizações que deveriam incidir 

na rescisão (MUÑOZ, 2005). 

Note-se, então, que o empregador, na sistemática classificatória de Franscisco Muñoz 

(2005), contrata facilmente, já que a possibilidade de utilização dos contratos a termo é 

ampliada; gere e altera o contrato de trabalho durante a relação jurídica celebrada, segundo os 

seus interesses, principalmente os financeiros; e também conta com o poder e a garantia de 

dispensar esse trabalhador sem quaisquer dificuldades, uma vez que os custos da rescisão e os 



motivos da mesma são também facilitados e barateados. Logo, a relação de emprego torna-se 

barata para a empresa, e isso tudo em detrimento das condições adequadas e protetivas que 

deveriam ser adotadas em prol da pessoa humana que trabalha. Desse modo, o trabalho 

adequado para o capital, é o trabalho barato e produtivo. Mas do ponto de vista jurídico, esse 

tipo de trabalho vem acompanhado, necessariamente, da precariedade do trabalhador. 

 

5.1 Razões para flexibilizar 

  

Vários têm sido os argumentos favoráveis à flexibilidade trabalhista trazidos à tona ao 

longo dos últimos anos. O combate ao desemprego, ajustes de gastos orçamentários e o 

fomento ao desenvolvimento econômico, são apenas exemplos de um emaranhado de 

subsídios que alimentam as propostas flexibilizadoras. Inclusive, muitos apontam para 

flexibilização como instrumento correspondente às novas exigências do mercado e da vida em 

sociedade.  

Nesse contexto, destacam-se as anotações do economista brasileiro José Pastore 

(professor titular da Faculdade de Economia e Administração e da Fundação Instituto de 

Administração, ambas da Universidade de São Paulo), reconhecido por criticar as supostas 

normas trabalhistas rígidas no Brasil contemporâneo e ser grande defensor da ampla 

flexibilização trabalhista - até o seu âmbito mais austero, o da total ausência de normas 

heterônomas de Direito do Trabalho. Segundo José Pastore (1995), os modelos básicos de 

sistemas de relações de trabalho são o estatutário e o negocial, os quais determinariam as 

intenções dos sistemas seguidos pelos países capitalistas.  

No sistema estatutário, os direitos e deveres são garantidos primordialmente pela 

legislação. Já no sistema negocial, tais direitos e deveres são regulados por contratos firmados 

diretamente pelos empregados e empregadores. Desta feita, para o Brasil se adequar ao 

sistema negocial deveria abandonar a “fixação rígida” trazida pelas leis e pela Constituição de 

1988, assim como abolir ou “reduzir drasticamente o ilimitado poder normativo da Justiça do 

Trabalho” (PASTORE, 1995, p. 187).  

A justificativa do autor para que o Brasil adote uma postura flexibilizadora é a crítica 

de que o sistema brasileiro se mantém rígido demais e supostamente caro, e assim díspar do 

restante do mundo - que se flexibiliza para gerar direitos e não necessariamente empregos 

(PASTORE, 1995).  

 

5.2 A flexibilização do Direito do Trabalho brasileiro de 1990 a 2015 



 

Neste tópico passaremos à análise de variadas proposições legislativas brasileiras que, 

nos últimos 25 anos, aprovadas ou não, soam como tentativas dos Poderes Públicos 

(Executivo e Legislativo) de flexibilizar o ordenamento jurídico-trabalhista. Para este 

momento servem de grande auxílio às distinções promovidas por Francisco Muñoz (2005), já 

abordadas no item 2 deste texto, a lembrar apenas: a flexibilidade de entrada, a interna e a de 

saída.  

A década de 1990 foi marcada pela intensa atuação e criação legislativa na seara 

trabalhista. E em decorrência disso, muitas foram as tentativas de flexibilização do Direito do 

Trabalho. Aqui, como já dito, citaremos apenas as tentativas mais importantes. Nesse sentido, 

merece destaque o Decreto 2.100 de 1996, pelo qual o Brasil deixa de ser signatário da 

Convenção 185 da OIT, que impõe limites às demissões arbitrárias ou injustificadas, sendo 

mais uma medida facilitadora da dispensa de trabalhadores no país. 

 Outro exemplo de medida flexibilizatória no Brasil é a Lei 8.949 de 1994, que em seu 

art. 1º acrescentou o parágrafo único ao art. 442 da CLT, pondo fim à existência de vínculo 

empregatício entre o trabalhador cooperado e as cooperativas e entre aqueles e as empresas 

tomadoras de serviço destas. Essa lei se apresenta como uma flexibilidade de entrada, pois 

extingue o vínculo empregatício dos cooperados com a cooperativa, vulnerando o trabalhador, 

tornando-o carente de maiores garantias e proteções trabalhistas, além de fomentar a fraude e 

a precarização nas relações de emprego.  

Já a Lei 9.601 de 1998 dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado, e 

traz em seu artigo 1º a faculdade de toda e qualquer empresa, em toda e qualquer situação, 

desde que previsto nas convenções e acordos coletivos, contratar empregados a tempo 

determinado. Essa Lei apresenta-se como uma das mais significativas da época, 

caracterizando-se como flexibilidade de entrada, segundo classificação de Francisco Muñoz 

(2005). Ao facilitar a contratação, os custos trabalhistas da empresa diminuirão, pois, sendo o 

contrato por prazo determinado, algumas verbas rescisórias deixarão de incidir na dispensa. É 

o reflexo economicamente positivo (para os liberais) do início no fim do contrato de trabalho. 

Já entre os anos 2000 e 2015, tem-se também terríveis tentativas de flexibilização do 

Direito do Trabalho, especialmente em sua segunda metade. 

Das análises feitas sobre essa época, destaca-se, primeiramente, a Lei 10.101 de 2000 

que dispõe sobre a participação facultativa dos trabalhadores nos lucros e resultados da 

empresa (PLR). Veja-se, aqui, que a flexibilidade caracteriza-se como interna, por dispor 

sobre condições do curso do contrato de trabalho, determinando a faculdade, e não a 



obrigatoriedade, da participação dos trabalhadores nos lucros e resultados do que contribuiu 

para produzir. 

No ano de 2004, entraria em cena outra medida de impacto que tentaria flexibilizar 

brutalmente o Direito do Trabalho: o projeto de lei 4330, que ganharia destaque nos anos 

seguintes e em razão das polêmicas oriundas de suas disposições, e também na tentativa de 

sair do foco dos movimentos sociais, seria convertido mais tarde, e estrategicamente, em 

Projeto de Lei da Câmara n. 30/2015. Em seu artigo 1º e seguintes, o PL 4.330, como 

chamado popularmente, regula o contrato de prestação de serviços e as relações de trabalho 

dele decorrentes, quando o prestador for sociedade empresária que contrate empregados ou 

subcontrate outra empresa para a execução do serviço. Ou seja, tenta instituir e legalizar a 

ampla utilização da terceirização trabalhista, estendendo-a tanto a atividades-meio, quanto a 

atividades-fim da empresa, o que afetaria drasticamente a relação direta e clássica de 

emprego, enfraquecendo o Direito do Trabalho e a proteção social do trabalhador. 

A flexibilidade que tal projeto pretende é a flexibilidade de entrada por difundir um 

modelo trilateral da relação de trabalho, barateando os custos da contratação; repercutindo 

também em condições internas do contrato, como as formas de organização sindical, o salário, 

dentre outras; além de flexibilizar a dispensa dos terceirizados, quando basta a comunicação à 

empresa intermediadora da insatisfação com aquele trabalhador, sendo o mesmo “trocado” 

por outro; igualmente dificulta que o trabalhador receba seus créditos trabalhistas, diante da 

determinação da responsabilidade subsidiária do tomador, como regra geral. 

Com relação às Medidas Provisórias merece destaque a MP 680 que no momento de 

crise que assola a população brasileira, institui mecanismos de imensa flexibilização dos 

direitos dos trabalhadores. Através dessa medida pode-se perceber que a primeira opção dos 

governantes para a resolução da crise econômica tem sido a flexibilização dos direitos e 

garantias laborais, sendo o empregado o sujeito que mais uma vez acaba por ter que ceder às 

pressões do capital.  

A MP 680, convertida em Lei 13.189/2015, institui o denominado “Programa de 

Proteção ao Emprego - PPE”, sendo a de maior impacto dentre as medidas recentes adotas 

pelo Executivo. O PPE fomenta a utilização dos acordos coletivos em detrimento das 

convenções coletivas, para que se determine a redução da jornada e dos salários, na tentativa 

de evitar demissões e garantir os empregos. Típico argumento economicista liberalista.  

Pelo exposto, é possível observar que não apenas nos anos da década de 1990, mas 

também nos últimos anos, o Brasil tem experimentado de maneira exacerbada uma turbulenta 

vertente normativa de cunho flexibilizador. Até mesmo quando não se alarmava o contexto de 



uma crise econômica nos moldes da que enfrentamos hoje, ainda assim não eram raras as 

proposições em busca da prevalência do negociado sobre o legislado ou simplesmente em 

busca da derrogação de garantias dos trabalhadores em prol do capital.  

 

5.3 Por que não flexibilizar? 

 

As razões para não flexibilizar o Direito do Trabalho são das mais variadas. Para 

Oscar Ermida Uriarte (2002), pouco de verdade reside nos benefícios da flexibilização, 

enquanto na contramão, reside muita ideologia, pois as demandas por flexibilidade 

correspondem em grande parte “à ineficiência econômica e ao atual desequilíbrio de forças 

entre capital e trabalho, utilizando-se determinada ideologia como fundamento” (URIARTE, 

2002, p. 55).  

Disso, dessume que a flexibilização, na verdade, promove exclusão e que uma 

sociedade democrática não tolera exclusões. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

em suas últimas publicações têm questionado quaisquer relações entre flexibilização e 

aumento de emprego, tanto que já se afirma que as reformas flexibilizadoras não têm gerado 

emprego, na verdade tem contribuído para a precarização dos serviços já existentes 

(URIARTE, 2002).  

Imprescindível destacar os efeitos nefastos da flexibilização no que tange às condições 

de trabalho dos obreiros, além das implicações de ampla vulnerabilidade social. O autor 

(URIARTE, 2002) ainda pondera que “o nível de emprego é muito mais susceptível às 

grandes variáveis macroeconômicas (taxa de juros, taxa de câmbio, investimento, poupança) 

do que à rigidez ou fraqueza da legislação do trabalho” (URIARTE, 2002, p. 58). Apesar 

disso, Oscar Ermida Uriarte (2002) reconhece certa parcela não meramente ideológica na 

proposta flexibilizadora no tocante às inovações tecnológicas e suas interações com a 

organização do trabalho.  

Porém, sustenta-se que essas demandas são incompatíveis com emprego precário e 

pouco durável, ao passo em que é preciso questionar “como articular um modelo alternativo 

do Direito do Trabalho e de relações de trabalho que atenda às necessidades de adaptação 

flexível às novas tecnologias, mas sem desproteger o trabalhador?” (URIARTE, 2002, p. 60). 

De fato, é preciso estar atento às inovações tecnológicas e à necessidade de um Direito 

do Trabalho mais moderno, isso, no entanto, não quer dizer um Direito não protetor ou 

enfraquecido.  

 



6 RESULTADOS 

 

 A partir desse estudo, é possível refletir que de fato tem-se no mundo capitalista 

globalizado uma produção de bens e serviços mais flexível, rápida e supérflua, o que tem 

obrigado o trabalhador a adaptar-se a este novo sistema e, nos discursos do capital, o Direito 

do Trabalho igualmente necessita adotar postura semelhante.  

No entanto, flexibilizar a legislação trabalhista em prol do empresariado não parece 

ser o melhor caminho, pois aponta para um futuro perigoso. A partir das indicações de Muñoz 

(2005), quando percebido o contexto de flexibilização no Brasil e a postura dos órgãos 

legisladores defronte as demandas do capital, chega-se a inevitável conclusão: ao se 

flexibilizar o Direito Laboral - nas proporções dos últimos 25 anos - tem-se com isso 

contribuído para o enfraquecimento e consequente processo de desaparecimento do Direito do 

Trabalho.  

E é assim, com o implemento do discurso da flexibilização das relações de trabalho, 

que ganha força um movimento pernicioso, de um verdadeiro retrocesso ao Direito Civil do 

Trabalho, com a valorização da autonomia das partes na celebração do contrato de trabalho e 

desprezando a desigualdade fática existente nas relações de emprego.  

Aduz-se com isso que com a pretensão flexibilizadora e o distanciamento que esta 

promove entre o capital e o trabalho, coloca-se em xeque não só o Direito Laboral e sua razão 

de ser, mas o próprio escopo de proteção fundamental aos direitos sociais e ao ser humano - 

cerne de qualquer ordenamento jurídico -, o que se torna ainda mais perigoso quando da 

constatação de que o emprego, puro e simples, é o que o capital trouxe de melhor aos 

trabalhadores (TEODORO, 2012).  

O que se tem parecido esquecer é que “o contrato empregatício desponta como o 

principal veículo de conexão do indivíduo com a economia, seu ramo jurídico regulador – o 

Direito do Trabalho – torna-se um dos mais eficientes e genéricos mecanismos de realização 

de justiça social no sistema capitalista” (DELGADO, 2005, p.122).  

Ao esvaziar a essência do Direito do Trabalho, não há mais como se falar, dentro do 

capitalismo, em uma ordem democrática que contemple os direitos fundamentais.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se constata é que em períodos de crises e recessos econômicos é necessário 

engendrar práticas que fortaleçam a luta dos trabalhadores e que permitam a manutenção do 



emprego em condições dignas, e não o contrário, como vem ocorrendo. Ou seja, em tempos 

de crise não se pode ceder às pressões do capital de maneira a impedir que os trabalhadores 

experimentem a vida em sociedade de maneira qualificada, mas a postura deve ser justamente 

a de combater aos abusos que o capital comete para escamotear a mão de obra. 

 O que se conclui é a necessidade de que o Direito do Trabalho brasileiro se efetive 

como um instrumento de transformação social, pautado na justiça e vida digna de seus 

destinatários. Para isso, ao contrário de práticas flexibilizadoras como as abordadas neste 

estudo, é imperativo o fortalecimento da ciência justrabalhista para que enfrente essas 

ameaças, sob pena do desaparecimento de sua razão de ser e com isso o seu próprio 

desaparecimento.  
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