
FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS r· ~ 
Com a transmutação da economia faz parte integrante de um processo maior próprio salário na expectativa de aliviar as 

mundial e o consequente enfraquecimen- de flexibilização do mercado de trabalho, contas e gastos da empresa e, tentar recu
to da política interna de cada país, dos al- consistente em um conjunto de medidas perá-la. Normalmente a medida é tempo
tos índices de desemp'rego mundial e de destinadas a dotar o Direito do Trabalho rária e excepcional. A manutenção da saú
subempregos de milhões de pessoas, mis- de novos mecanismos capazes de compa- de do empregador com esta premissa está 
ter a adoção de medidas que harmonizem tibilizá-lo com as mutações decorrentes em consonância com o princípio da fun
os interesses empresariais com as necessi- de fatores de ordem econômica, tecnoló- ção social da empresa- art. 170 da CF; b) 
dades profissionais, justificando a flexibili- gica ou de natureza diversa. Isto significa flexibilização para adaptação: é a utilizada 
zação de determinados preceitos rígidos que a flexibilização das normas trabalhis- para alterar as regras legais e moldá-las à 
ou de criação de regras alternativas para tas não se exaure numa só medida, mas realidade da atividade econômica, da em
justificar a manutenção da saúde da em- sim na totalidade do fenômeno da flexibi- presá ou da localidade. É a que ocorre, por 
presa e da fonte de emprego. Flexibilizar lização, que é mais abrangente, compre- exemplo, com o acordo de compensação 
pressupõe a manutenção da intervenção endendo estratégias políticas, econômicas de jornada dos médicos, que preferem tra
estatal nas relações trabalhistas estabele- e sociais, e não apenas jurídicas. balhar em regime de plantão de 24 horas 
cendo as condições mínimas de trabalho, Algumas soluções já foram adotadas consecutivas, uma vez por semana, em 
sem as quais não se pode conceber a vida como aumento da carga fiscal e dimi- hospitais e clínicas médicas. Desta forma 

· do trabalhador com dignidade (mínimo nuição da proteção estatal nas relações o médico trabalha um dia e descansa seis 
existencial), mas autorizando, em deter- privadas, flexibilização das regras traba- consecutivos na mesma semana, não ui
minados casos, exceções ou regras menos lhistas, havendo alguns que defendem trapassando o limite de 44 horas sem a
rígidas, de forma que possibilite a manu-. até a desregulamentação, isto é, a total nais, previstos no artigo 7°, XIII da CF. Co
tenção da empresa e dos empregos. ausência do Estado na regulação das re- mo a CLT não permite o aumento de mais 

O contrato de trabalho, por ser regula- lações contratuais. que duas horas por dia (art. 59) a medida 
mentado por lei, limita a liberdade do Para melhor compreensão dividimos a só pode ser feita por norma coletiva. Nes
ajuste. Isto se explica diante da desigual- flexibilização em três espécies: a) flexibili- ses casos normalmente a empresa não es
dade das partes, em que um dos lados é hi- zação necessária, que consiste na redução tá atravessando dificuldades econômicas 
possuficiente em relação ao outro, neces- de direitos trabalhistas, mas apenas em e precisa do instrumento coletivo apenas 
sitando da proteção estatal. Diante deste caso de necessidade de recuperação da para fazer a adaptação da lei ao caso con
desnivelamento substancial mister a apli- saúde da empresa. É utilizada como forma ereto, atendendo a necessidade de ambas 
cação de uma igualdade jurídica nos con- de manutenção dos empregos, algumas ·as partes; c) flexibilização abusiva: é a utili
~tos de trabalho. O paradigma deste con-- - vezes reduzindo direitos mínimos do tra- zaqa para aumentar os lucros da empresa 
trato, salvo.exceções,r<lfissim~pó~{a5ij.;._ "b'alHat:lw: como.o,própriQ salário. Neste. Alguns direitos legais dos empregados são 
não é mais a vontade, mas a necessidade. caso, a norma coletiva será utilizada para L rédf!zidos bit suphmidos apenâs para lha: 

A flexibilização das normas trabalhistas ·autorizar a redução de vantagens ou do fora! a lucratividade da empresa, que não · 

está atravessando dificuldades econômi
cas. É o caso da norma coletiva dos bancá
rios que trabalham 6 horas diárias, mas a 
norma coletiva determina o divisor 220 
para o cálculo de horas extras. Assim, o va
lo r do salário hora foi reduzido para opa
gamento das horas suplementares tão so
mente para reduzir o direito do trabalha
dor em prol do lucro da empresa. 

Parece que a Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/17) percebeu a distinção destas 
modalidades de flexibilização, mas as 
confundiu, pois exigiu a contrapartida 
(vantagem concedida em substituição à 
benesse legal suprimida ou reduzida
art. 611-A, p. 3° da CLT) para as flexibili
zações por necessidade, quando deveria 
ter exigido apenas para as praticadas por 
adaptação, hipótese em que a empresa 
não está atravessando dificuldades eco
nômicas e, por isso, poderia ajustar con
trapartidas vantajosas em substituição às 
suprimidas e deveria ter proibido a flexi-
bilização abusiva. · 

Em suma, todos qs tipos de flexibiliza
ções estão abstratamente autorizados 
após a reforma trabalhista. 
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