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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente trabalho, utilizando o método dialético materialista, tem como objetivo

analisar historicamente o direito do trabalho sob a ótica marxista, identificando pontos

importantes, como as lutas enfrentadas para a solidificação de suas estruturas, sua ascensão

com os direitos fundamentais de segunda dimensão e sua queda no Brasil com a Reforma



Trabalhista de 2017, que precarizou os direitos humanos dos trabalhadores.

É evidência histórica que o marxismo constitui um dos pilares do direito do trabalho,

sendo a publicação do Manifesto do Partido Comunista em 1848 um importante documento

da 2ª fase desse direito, a fase compreendida como “efervescência”. De tal forma, é

impossível estudar o direito do trabalho por si só sem fazer qualquer ligação com o marxismo.

O processo de construção do direito do trabalho decorreu do conflito de classes, sendo

o direito do trabalho o primeiro dos direitos sociais a emergir e, como consequência de sua

força expansiva, incentivou a construção de tantos outros direitos sociais.

No Brasil, o documento que unificou a luta da classe proletária, dando a esta direitos e

garantias reais, regulamentando sua prestação de trabalho, foi a Consolidação das Leis do

Trabalho, em 1943, que foi revolucionária em diversos aspectos. Com a retirada em 2016 da

presidente eleita democraticamente, o proletário volta a ter preocupações primordiais. Tais

preocupações, que antes haviam sido apaziguadas com o nascimento da CLT de 1943, agora

se solidificam com a Reforma Trabalhista de 2017.

A Reforma Trabalhista, além de ferir princípios constitucionais, convenções

internacionais, inclusive os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil faz

parte, trouxe como consequência para o trabalhador assalariado a precarização dos direitos

humanos através de contratos de trabalho precários. O direito do trabalho, que sempre teve

como objeto de proteção estatal o trabalhador, passa a ter seu objeto de proteção invertido no

Brasil, colocando em evidência os direitos empresariais sobre os direitos do proletário. É

ainda objetivo da pesquisa levantar apontamentos e trazer questionamentos, tais como a

inconstitucionalidade da Reforma Trabalhista, baseada no princípio constitucional da vedação

ao retrocesso, por exemplo, e discutir as possíveis soluções para o problema da pesquisa

utilizando o marxismo como referencial teórico.

2 PALAVRAS-CHAVE:

Direito do Trabalho; Marxismo; Reforma Trabalhista.

3 ASPECTO HISTÓRICO

Em um cenário pós-revolução industrial, onde há intensa exploração da força de



trabalho humana, questões como a melhoria das condições de trabalho começam a emergir,

numa luta pela institucionalização de direitos e garantias.

A ascensão da burguesia com o fim do feudalismo criou um novo sistema de classes

na sociedade. O que antes era composto por clero, nobreza e povo, com o almejado

crescimento conquistado pelos burgueses, principalmente após a Revolução Industrial, se

tornou uma sociedade dividida em duas classes: burgueses e proletários.

A classe burguesa, anteriormente oprimida no cenário feudal, conseguiu se estruturar

com os séculos e se tornar a classe dominante neste novo cenário. Os trabalhadores, classe

oprimida desde os tempos feudais, não conseguiu se emancipar de suas correntes.

A classe dos trabalhadores vem sendo oprimida desde seus primórdios. Não por uma

questão de inferioridade humana, crença que dominou entre os opressores por séculos, mas

sim por uma questão estrututal, onde não existe organização na ditrubuição de bens materiais

e posteriormente de renda.

Durante o regime feudal, a atual classe trabalhadora, oprimida pela burguesia, se quer

recebia míseros trocados pelo árduo trabalho de suas mãos. Viviam oprimidos no regime de

servidão, onde o trabalhador rural ao invés de humano, era servo do proprietário das terras.

Talvez a origem dos males seja a existência da propriedade privada. Em regimes

sócio-políticos onde não há organização estrutural na distribuição de riquezasmateriais de

forma justa, quem detém tais riquezas, quem possui a propriedade privada, estará sempre com

o poder de domínio sobre os demais que não possuem tais meios, resultando assim num

regime de opressão em face dos mais pobres, que terão que trabalhar arduamente para

sobreviver, ainda que esta sobrevivência não possua condições mínimas de dignidade para

com a pessoa humana.

3.1 A ASCENSÃO DA BURGUESIA

Com a abertura do Mar Mediterrâneo e o crescente movimento “Renascimento Urbano

Comercial”, o sistema feudal se encontrava em ruínas já no século XIII.

Como resultado das Cruzadas, surgiram rotas comerciais formadas por antigos

cavaleiros que, ao retornarem à Europa, saqueavam cidades orientais e vendiam as

mercadorias adquiridas nestas rotas.

Estes mercadores, a fim de se protegerem, começaram a construir cidades protegidas

por muralhas, tendo estas cidades se tornado conhecidas como “burgos”.

O crescente movimento dos burgos, resultado das ruínas do Feudalismo, possibilitou



na formação de uma nova classe que começara a se estabelecer como força econômica, se

dedicando ao comércio com o objetivo de obter lucro. Lucro este que seria resultado da força

de trabalho da classe operária, que não detém os meios de produção, caracterizando assim o

que Marx definiu como a “exploração do homem pelo homem”. (MARX, 2013, p. 962).

3.2 O TRABALHO E A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO

O trabalho, desde os primórdios, possui em si a ideia de pena, mesmo quando este

trabalho era realizado por conta própria, para fins de sobrevivência. Se tratando de trabalho

realizado em favor de terceiros, a ideia de punição é ainda mais forte.

O trabalho como atributo de dignidade da forma que se conhece hoje é um ideal
recente, que se popularizou após a publicação da Encíclica Rerum Novarum, que foi uma
resposta a publicação do Manifesto do Partido Comunista.

Nas mais variadas línguas, a expressão trabalho trouxe acorrentado o significado da

dor. [...] Por denotação, do seu emprego na forma verbal – tripaliare –, passa a

representar qualquer ato que represente dor e sofrimento. De outro lado, a expressão

italiana lavoro e a inglesa lavour derivam de labor, que em latim significava dor,

sofrimento, esforço, fadiga, atividade penosa. Seu correspondente grego era ponos,

que deu origem à palavra pena. (COUTINHO, 1999, p. 7).

A própria Bíblia, livro sagrado da religião predominante na Europa até então, foi

responsável por dar a palavra “trabalho” o atributo de pena, quando, logo em seu começo,

Deus pune Adão por mentir condenando-o a trabalhar para o resto de sua vida (Gênesis 3:19).

A ressignificância de trabalho como atributo de dignidade e valor só foi possível

depois de um demorado processo de evolução, no qual aqueles que eram submissos ao

trabalho (servos e escravos), começaram a encontrar em seu castigo, um caminho para a

liberdade, e aqueles que eram livres, atribuíram ao trabalho o valor de aperfeiçoamento do

espírito.

Outro fator importante na reconstrução do significado de trabalho foi a publicação da

Encíclica Rerum Novarum pela Igreja Católica, como já mencionado. A Igreja, pressionada

por forças burguesas que temiam a conscientização da classe trabalhadora e

consequentemente a revolta desta, incentivada pelo Manifesto do Partido Comunista, se viu

obrigada a dar uma resposta a fim de apaziguar a crescente revolta dos movimentos operários,

tentando manipular o trabalhador a crer no ideal de que “o trabalho dignifica o homem”, e de

tal forma, cortar seus impulsos revolucionários.



3.2.1 O TRABALHO ENFRENTA O CAPITAL

Em se tratando da formação histórica do Direito do Trabalho, é notório que o processo

da Revolução Industrial fermentou a necessidade da criação de leis que protegessem o

trabalhador, pois diante desse cenário, o trabalho enfrentava o capital.

As alterações substanciais operadas sobre os meios de produção e principalmente

sobre os trabalhadores que, anteriormente se encontravam dispersos e pautados na cooperação

individual, com essas mudanças passaram a se concentrar em grandes fábricas, o que

ocasionou mudanças profundas na sociedade e na economia, resultando na Revolução

Industrial.

Mas o que existia de revolucionário nesse fato histórico? Para Martinez (2017, p. 67),

em tal cenário, o significado de “revolução” supera o cunho político como se conhece,

indicando a existência de um evento não apenas capaz de restabelecer um estado justo e

ordenado, mas fundamentalmente apto a atribuir algo novo e útil a sociedade sobre a qual

recaísse.

Este elemento novo e único estava por modificar completamente a estrutura social e

econômica de uma vez por todas.

O avanço fruto da Revolução Industrial foi capaz de facilitar a vida humana em

diversos aspectos, inclusive em acelerar o processo de produção no trabalho, vez que

produzia-se máquinas que se tornavam homens. Homens incompletos. Além de faltar nas

máquinas a atividade da alma, era necessário que fossem operadas por um homem almado,

ainda que sua mera existência fosse futuramente substituir a mão de obra humana no trabalho.

De tal modo, a Revolução Industrial fora capaz de facilitar a vida do homem, mas jamais de

tira-lo da escravidão do capital.

A máquina não apenas facilitava a vida dos burgueses que podiam tê-las ou apenas

realizavam de forma mais ágil o serviço humano nas grandes fábricas. A máquina, acima de

tudo, produzia o capital e produzia de forma acelerada. Uma superprodução.

Os homens que nos séculos 17 e 18 haviam trabalhado para criar a máquina a vapor

não suspeitavam de que estavam criando um instrumento que, mais do que nenhum

outro, haveria de subverter as condições sociais em todo o mundo. (ANTUNES,

2004, p. 31)

O capital era o maior objetivo no então cenário revolucionário. O lucro era a principal

ambição. Tendo como meta final alcançar lucros cada vez mais altos, a sociedade burguesa,



cegada pela avareza que o capital proporcionava, reproduzia o vicioso ciclo de dominar os

mais fracos. Acontece que, nessa esfera, os mais fracos não eram fracos por que lhes faltava

força física. Muito pelo contrário. Quando explorados, extraiam deles força física além do que

era possível. Sua fraqueza estava na pobreza. A fraqueza estava em não deter o crescente

monopólio industrial.

Ao concentrar a riqueza nas mãos de uma minoria e ao privar de toda a propriedade

a imensa maioria da população, haveria de proporcionar primeiro o domínio social e

político à burguesia e depois provocar a luta de classes entre a burguesia e o

proletariado, luta que só pode terminar com a liquidação da burguesia e a abolição

de todos os antagonismos de classe. (ANTUNES, 2004, p. 31).

Submissos à jornada de trabalho cada vez mais extensa, condições de trabalho cada

vez mais precárias e salários cada vez mais incapázes de comprar o essencial à dignidade

humana, o proletário se viu escravizado nas mãos da burguesia, trabalhando incansavelmente

para saciar a fome de lucro que seu opressor tinha.

4 ATORES E CENÁRIOS IMPORTANTES PARA A FORMAÇÃO DO DIREITO DO

TRABALHO

O Cenário revolucionário era então responsável por reproduzir o modelo social de

servidão, como no passado nas épocas feudais.

A burguesia, agora estruturada e com força econômica dominante, oprimia o proletário

num sistema quase que semelhante à servidão feudal, se não fosse por míseras moedas de

esmola, as quais eram chamadas de salário, que eram distribuídas ao proletário como forma

de parabenizá-lo por vender sua vida pra que a burguesia pudesse se fartar nas mordomias que

o capital lhe proporcionava.

Tamanha opressão serviu para despertar uma conscientização coletiva como instinto

de autoproteção. Os valores do trabalho e a estrutura burguesa começam a ser questionadas.

Emergia então dos processos revolucionários políticos, sociais e econômicos da época o início

de uma outra revolução, desta vez promovida pelo proletariado contra a burguesia, sendo o

maior expoente desse cenário Karl Marx.

Para Marx, o movimento histórico intitulado revolucionário, serviu para transformar

os servos e artífices em operários assalariados. A então suposta libertação da servidão dos

tempos feudais serviu apenas para tornar o trabalhador vendedor de si mesmo, depois de ter



sido espoliado dos meios de produção.

A publicação do Manifesto do Partido Comunista foi então um importante documento

para que os direitos trabalhistas emergissem, sendo um documento basilar para o Direito do

Trabalho, que surgiria posteriormente.

Tem-se então um cenário em que o anticomunismo é forte após a proposta

revolucionária de Marx, vindo a Igreja Católica intervir nas relações de trabalho com a

publicação da Encíclica Rerum Novarum.

Dividitos entre liberais e sociais, os católicos viram seu pontífice, por meio do

referido documento, procurar a definição de uma linha média, esquidistante dos

extremos que se afrontavam. (MARTINEZ, 2017, p. 69).

No âmbito econômico e político, as forças opressivas da sociedade precisavam de

legitimação para atuar. Visando o próprio benefício, revolveram efervescer levantes sociais,

oferecendo a classe mais pobre vantagens que normalmente esta não teria acesso.

De tal modo, através de engenho jurídico, surgiram os direitos fundamentais de

segunda dimensão, os direitos sociais. Ao contrário dos direitos individuais, os direitos sociais

não existiam por si mesmos, sendo necessário ação distributiva por parte do Estado para que

pudessem acontecer.

O Direito do Trabalho foi o primeiro dos direitos sociais a emergir. Todo o processo

de luta de classes para sua consolidação deu a esse direito força expansiva, o que estimulou na

construção de outros direitos sociais, tais como o direito à educação, saúde, alimentação, etc.

Para Martinez (2017, p. 70), é possível elaborar um cronograma histórico do Direito

do Trabalho em quatro fases.

A primeira fase é a entendida como formação, estendendo-se do início do século XIX

até a publicação das primeiras normas trabalhistas em 1802.

A segunda fase é demonimada como efervescência, marcada pela publicão do

Manifesto do Partido Comunista em 1848 e posteriormente da Encíclica Rerum Novarum em

1891.

A terceira fase é a fase da consolidação, estendendo-se da publicação da Encíclica

Rerum Novarum até a celebração do tratado de Versailles, em 1919.

Por fim, tem-se a quarta fase, denominada aperfeiçoamento, que se iniciou com a

celebração do Tratado de Versailles e chegou ao máximo com o ápice do constitucionalismo

social.



No Brasil, o documento que unificou a luta da classe trabalhadora dando a esta direitos

e garantias reais, foi a Consolidação das Leis do Trabalho, onde se tem um Estado paternalista

e protecionista em face do trabalhador.

Como resultado da finalidade de proteger o trabalhador, as principais características do

Direito do Trabalho são: intervencionismo, protecionismo, reformismo social, coletivismo,

expansionismo, cosmopolitismo e pluralismo de fontes.

5 A QUEDA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL COM A REFORMA

TRABALHISTA

A razão da existência do Direito do Trabalho é a proteção estatal ao trabalhador nas

relações jurídicas com o empregador.

Diante de todo o aspecto histórico já traçado até aqui que resultou na criação do

Direito do Trabalho, é notória a realidade de que o trabalhador é a parte hipossuficiente nas

relações de emprego, o que justifica a intervenção estatal através de normas e princípios que

irão proteger o empregado.

Essa intervenção estatal é ainda justificável pela questão de que, na relação jurídica

empregado-empregador, não está presente o princípio constitucional da isonomia (art. 5°,

caput, CRFB/88), não existindo igualdade entre as partes do contrato de trabalho, sendo que, a

igualdade de partes é pressuposto nas relações contratuais. O trabalhador sempre será a parte

mais frágil.

Tendo como parâmetro o nascimento do Direito do Trabalho com a necessidade de

regularizar as relações contratuais de emprego por não haver isonomia entre as partes, será

traçada, logo mais, uma análise da insconstitucionalidade da Reforma Trabalhista de 2017.

5.1 A REFORMA TRABALHISTA COMO UMA REFORMA POLÍTICA

Primeiramente, é importante ressaltar que a “Reforma” Trabalhista é, antes de tudo,

uma “reforma” de cunho político, de caráter neoliberal, que serviu pra demonstrar

perfeitamente as reais intenções do atual governo golpista.

Com o golpe de estado sofrido em 2016, que resultou na retirada injusta da presidente

eleita democraticamente, configurando um verdadeiro ataque às forças democráticas e à

ordem constitucional, o Brasil vem sofrendo uma enorme crise com inúmeros retrocessos de

direitos e garantias fundamentais.

Outro cenário não era possível de acontecer, vez que estamos diante de um golpe de



estado, e todo o retrocesso é apenas resultado das escolhas desse governo golpista, neoliberal

e ameaçador aos Direitos Humanos.

Sendo assim, a “Reforma” Trabalhista em análise, nada mais é do que o atual governo

tomando suas formas. A “Reforma” é a cara do golpe.

“Toda luta de classe é uma luta política” (MARX; ENGELS, 2007, p. 39).

5.2 A PRECARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO

Como já demonstrado anteriormente, o objeto de proteção do direito trabalhista é o

trabalhador, justamente com o objetivo de regularizar as relações contratuais de prestação de

serviço, sendo necessária a presença estatal para prover à parte hipossuficiente, que é o

empregado, a isonomia necessária nas celebrações de contratos.

O principal resultado da Reforma Trabalhista, incluindo todos os princípios e garantias

que foram violados, foi a precarização dos contratos de trabalho. Ou seja, a finalidade do

Direito do Trabalho foi desviada. Com o Estado trazendo tal “reforma” que possibilita a

celebração de contratos de trabalho precários, a classe trabalhadora se encontra ainda mais

fragilizada nesta realidade, pois agora deixou de ter um mediador (o Estado) nas relações

jurídicas, ficando desprotegida frente aos interesse empresariais devido a sua hipossuficiência.

Esta realidade de contratos de trabalho precários, trazida pela Reforma, fere o

princípio constitucional da isonomia e o princípio contratual da relações civis que estipula que

deve haver igualdade de partes.

Com a possibilidade legal da existência de contratos precários entre empregado e

empregador, o resultado é uma enorme onda de retrocessos de direitos e garantias

fundamentais, conquistados arduamente ao longo dos séculos pelo proletário. Todos esses

retrocessos de direitos e garantias trazidos pela Reforma ferem o princípio constitucional que

veda o retrocesso.

Como reflexos do atual cenário da Reforma Trabalhista, o Direito do Trabalho perdeu

sua essência e a Justiça Trabalhista passou a ter um papel meramente homologatório, vez que,

a essência da Reforma é colocar o acordo entre as parte com maior força do que a lei.

O escopo não é mais proteger o trabalhador frente às opressões do capitalismo

selvagem, mas sim colocar em evidência os interesses empresariais e agradar as forças

neoliberais.

A Reforma trouxe de volta um cenário de opressão para o proletário antagonizando

ainda mais empregador e trabalhador e reforçando a luta de classes, restituindo ao proletário



seus medos, inseguranças e falta de proteção, além de retroceder nos direitos conquistados

arduamente por esta classe. “Todo o movimento histórico concentra-se nas mãos da

burguesia. Cada vitória alcançada nessas condições, é uma vitória da burguesia” (MARX;

ENGELS, 2007, p. 38).

5.3 A REFORMA TRABALHISTA DIANTE DA ORDEM CONSTITUCIONAL

A constituição é a lei máxima de um estado, havendo assim, hierarquização das

normas, como bem estabelecida pela pirâmide de Kelsen. Sendo a Constituição Federal a lei

máxima de nosso ordenamento jurídico, implica dizer que o processo de elaboração de todas

as leis seguintes, devem estar em conformidade com os princípios constitucionais.

Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica estadual, a Constituição

representa o escalão de Direito positivo mais elevado. A Constituição é aqui

entendida num sentido material, quer dizer: com esta palavra significa-se a norma

positiva ou as normas positivas através das quais é regulada a produção das normas

jurídicas gerais. (KELSEN, 1999, p. 155)

Com tantos retrocessos de garantias e direitos, resultado da Reforma Trabalhista, não

poderia deixar de ser objeto de análise a incostitucionalidade da mesma, pois, com tantos

impactos negativos sobre a classe trabalhadora, será que a Reforma realmente passou pelo

filtro da Constituição Federal?

A seguir serão analisados algumas alterações que a Reforma trouxe à luz da

Constituição Federal:

O art. 452-A, que regula o trabalho intermitente, traz uma realidade que permite que o

trabalhador perca o direito aos repousos semanais remunerados. Analisado à luz da

Constituição, o trabalho intermitente só pode ser considerado válido apenas para atividades

que exijam tal intermitência, além de dever respeitar a remuneração mínima prevista na

Constituição e o direito a repousos remunerados e férias. Lembrando que férias se

caracterizam como repouso de pelo menos 30 dias, com remuneração acrescida de 1/3 do

salário.

Outra alteração que a Reforma trouxe e que já é uma realidade incentivada pela

jurisprudência majoritária e agora ganhará ainda mais força após ser inserida em texto legal, é

a autorização de jornada de trabalho de doze horas consecutivas, que poderá ser negociada em

acordo individual. Nessa alteração, poderá haver supressão do intervalo para alimentação e



repouso e não será mais necessário licensa se o trabalho for insalubre.

Tal alteração viola o limite de jornada de oito horas diárias estabelecido na

Constituição (art. 7°, inciso XIII), possibilitando que o trabalhador se submeta a jornadas de

trabalho exaustivas, com risco de comprometimento de sua integridade física, além da baixa

remuneração pelo trabalho realizado.

A Lei 13.467 traz ainda a possibilidade de acordo tácito para compensação de jornada

que, se desrespeitada pela prática habitual de horas extras, suprimirá o pagamento dessas

horas, podendo ser  pago apenas o adicional, realidade já existente em súmulas

flexibilizadoras do TST.

Esta alteração é uma tremenda barbárie, pois a pretensão habitual de horas extras já é

uma contradição em si. Jornada de trabalho com horas extras não deve ser o habitual e o valor

recebido por estas horas a mais de trabalho nem de longe é suficiente pra reparar os danos

causados à saúde física e mental do trabalhador, provocados por jornadas de trabalho

exaustivas. “Horas extraordinárias não podem ser habituais. Sendo habituais, não são extras,

são parte integrante da jornada. E assim sendo, não podem superar o limite constitucional de

8h”. (SEVERO, 2017, não p.)

Outra alteração que viola não apenas princípios constitucionais, mas também

princípios regentes do Direito do Trabalho é a previsão de que o trabalhador em teletrabalho

deverá ajustar por acordo quem suporta os custos de seu trabalho.

Um dos requisitos do vínculo de emprego é a alteridade, estipulando que o

empregador, fornecedor do meio de produção, corre o risco do negócio. Desse modo, esta

alteração além de desconsiderar completamente a realidade de que o trabalhador é a parte

hipossuficiente na relação jurídica, não é compatível com o art. 2° da CLT.

Ainda acerca do teletrabalho, de acordo com a nova lei, o empregado neste regime de

trabalho perde o direito à aplicação de todas as normas de duração do trabalho, o que

configura uma incostitucionalidade evidente, pois lei ordinária não ter força normativa pra

estipular que a Consituição não se aplica para determinadas condições de trabalho.

A Constituição, como já demonstrado anteriormente, é a lei máxima que irá

regulamentar o processo de elaboração das demais leis, portanto, uma lei posterior declarar

que a Constituição não se aplica em determinadas categorias, é uma enorme afronta à ordem

constitucional e a segurança jurídica.

5.3.1 A INCONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA E OS RETROCESSOS NOS



DIREITOS DAS TRABALHADORAS

“A posição da mulher é o indicativo mais claro e eloquentepara avaliar um regime

social e a política do Estado.”(TROTSKY, 1938, não p.).

Tomando a frase de Trotsky como critério, não se pode negar que retroceder no direito

das mulheres é uma roupa que se veste bem em um governo golpista.

As trabalhadoras, que já sofrem com a precarização dos direitos trabalhistas que se

aplicam a todos, se encontram em posição de maior vulnerabilidade do que os homens, vez

que o texto legislativo da Reforma trouxe alterações que afetarão diretamente a prestação de

serviço das mulheres.

Desta forma, ao precarizar os direitos das trabalhadoras, além de todas as

inconstitucionalidades presentes na reforma, tem-se uma incompatibilidade evidente com o

princípio da isonomia (art. 5, caput, CRFB/88). “O raciocínio que orienta a compreensão do

princípio da isonomia tem sentido objetivo: aquinhoar igualmente os iguais e desigualmente

as situações desiguais”. (BULOS, 2002, p. 79).

A seguir, tem-se alterações trazidas que afetam diretamente as trabalhadoras:

O texto constitucional prevê a redução dos riscos à saúde dos trabalhadores e

trabalhadoras. Porém, a Lei 13.467 tem interesse em tornar o trabalho insalubre legal ao

obrigar a mulher gestante ou lactante a levar atestado médico para a empresa para que esta

possa ser afastada do ambiente insalubre de trabalho. O trabalho insalubre traz danos para a

saúde não apenas da mãe, mas também do bebê. Diante das atrocidades trazidas pela

reforma, não irá tardar para que um simples atestado médico seja insuficiênte para que a

exposição da trabalhadora aos danos do trabalho insalubre seja permitida.

Agravando ainda mais a situação das trabalhadoras, a nova lei determina que os

intervalos para amamentação deverão ser definidos em acordo com o empregador, como se o

empregador tivesse interesse nas saídas da mãe para amamentação, ao invés de esta estar

produzindo lucro pra empresa.

Esta alteração ignora ainda fatores biológicos, como se os bebês tivessem qualquer

conhecimento acerca do tempo e fossem programados pra sentirem fome apenas em horários

específicos.

A Reforma ignorou toda a luta feminina pela institucionalização de seus direitos e,

além de oprimir ainda mais os oprimidos, veio também para oprimir a mulher proletária.

6 A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO RESULTADO DA



REFORMA TRABALHISTA

O principal argumento dos defensores da Reforma é a afirmação de que a nova lei não

suprime direitos fundamentais.

Porém, como demonstrado ao longo do trabalhado, o resultado da Reforma foi a

supressão de diversos direitos conquistados pela classe trabalhadora, num árduo processo de

emancipação que durou séculos sem sua luta contra-hegemônica em face da burguesia.

No Brasil o documento que unificou esta luta por direitos dando aos trabalhadores

garantias reais, foi a Consolidação das Leis do Trabalho. Este documento foi inovador em

diversos aspectos no período de sua publicação, trazendo princípios importantes para a

proteção do trabalhador frente a exploração do empregador em busca de lucro e acumulação

do capital.

De tal forma, a alteração deste complexo de normas que foi criado justamente com o

escopo de institucionalizar os direitos da classe trabalhadora, ascendento o  Direito

Trabalhista no Brasil, não poderia ter ocorrido da forma como ocorreu, sem consultar as

atuais reivindicações de seu maior beneficiário: os trabalhadores.

Como já demonstrado, o principal reflexo da Reforma Trabalhista foi a possibilidade

de existir contratos de trabalho precários. Com previsão legal que permita ao empregador

celebrar contratos precários com o empregado, ocorre justamente o oposto do afirmado pelos

defensores da reforma: a precarização e supressão de direitos humanos.

A exploração do produtor, mutilam o trabalhador, fazendo dele um ser parcial,

degradam-no à condição de um apêndice da máquina, aniquilam o conteúdo de seu

trabalho ao transformá-lo num suplício, alienam ao trabalhador as potências

espirituais do processo de trabalho na mesma medida em que a tal processo se

incorpora a ciência como potência autônoma, desfiguram as condições nas quais ele

trabalha, submetem-no, durante o processo de trabalho, ao despotismo mais

mesquinho e odioso, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho, arrastam

sua mulher e seu filho sob a roda do carro de Jagrenái do capital. (MARX, 2013, p.

876)

Ao permitir que gestantes e lactantes trabalhem em ambientes insalubres, viola-se o

direito à saúde, tanto da mãe quanto do bebê e também o direito ao ambiente de trabalho

equilibrado. Nesta situação, viola-se também o direito de proteção do mercado de trabalho

para a mulher.

Há supressão do direito de igualdade quando uma lei ordinária vem estipular que a



Constituição Federal, lei máxima, não se aplica a todas as relações de trabalho.

Ainda no que tange ao princípio da isonomia, há novamente violação a esse direito

quando a lei deixa de aquinhoar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, como na

situação das trabalhadoras gestantes e lactantes trazida acima.

Quando se suprime o direito a repouso remunarado, como no caso do art. 452-A da

CLT que regula o trabalho intermitente, fere-se o direito ao lazer e ao descanso remunerado,

sendo que as férias devem ser remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário

base.

O não pagamento de horas extras mas apenas do adicional, novidade trazida pela

reforma, viola diversos direitos fundamentais, tais como: direito a saúde, tendo em vista que

jornadas longas de trabalho são prejudiciais para a integridade física do trabalhador e o

direito a remuneração justa pelo trabalho realizado.

Com a precarização de diversos direitos fundamentais dos trabalhadores e

trabalhadoras, precariza-se e coloca em risco o principal dos direitos: o direito a vida. É

impossível promover e proteger o principal dos direitos, qual seja, o direito a vida, quando

se precariza a saúde, o trabalho, o salário e o repouso.

Assim sendo, a Reforma, que levou às ruínas o Direito do Trabalho ao colocar em

evidência interesses econômicos e do capital, atinge diretamente o direito a vida, principal

dos direitos, sem o qual nenhum outro existiria e deixa aos trabalhadores o único direito

humano possível nesse cenário hegemônico: a exploração da força de trabalho. “A

exploração da força de trabalho é o primeiro direito humano do capital” (MARX, 2013, p.

458).

7 CONCLUSÃO

A filosofia marxista e o socialismo científico em si mostram para a classe oprimida

caminhos para se emancipar de suas correntes no processo contra-hegemônico.

O início dessa emancipação deve estar na consciência coletiva da classe trabalhadora

de sua própria situação. É também importante identificar que a luta do proletário contra a

burguesia sempre será uma luta política. O reflexo de ser uma luta política é a própria

Reforma Trabalhista em análise, que só foi possível de ocorrer graças ao golpe de Estado

aplicado pelo governo golpista em 2016.

Os socialistas e os comunistas são os teóricos da classe proletaria. Enquanto o

proletariado não estiver bastante desenvolvido para se constituir como classe e,



consequentemente, sua luta com a burguesia não tiver ainda um caráter político;

enquanto as forças produtivas não estiverem bastante desenvolvidas no próprio

interior da burguesia para possibilitar uma antevisãodas condições materiais

necessárias à libertação do proletariado e à formação de uma sociedade nova, esses

teóricos serão apenas utopistas que, para amenizar os sofrimentos das classes

oprimidas, improvisam sistemas e correm atrás de uma ciência regeneradora.

(MARX, 2017, p. 113)

Para enfrentar a hegemonia burguesa que mais uma vez oprime o proletário, é

importante não estar preso em aspectos meramente filosóficos, mas sim revolucionários, que

será possível com a consciência e união da classe trabalhadora.

“Os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões. Têm um mundo a ganhar.

Proletários de todos os países, uni-vos”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 84).
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