
 
A REFORMA TRABALHISTA 

 
Uma reflexão sobre o retrocesso de um verdadeiro ataque 
 

1. A presente tese vem dar uma breve, mas especial atenção à reforma 
trabalhista, proposta pelo governo ilegítimo Temer, que faz parte de um grande processo 
de retirada de direitos da classe trabalhadora. A reforma foi enviada ao Congresso como 
Projeto de Lei número 6.787/16, para aprovação em caráter de urgência. 

2. O primeiro e mais sério ponto, que gera inúmeras consequências, é a 
caracterização de lei aos acordos coletivos, ou seja, os acordos coletivos firmados entre 
sindicatos de empresas e de trabalhadores passariam a se sobrepor às previsões expressas 
na CLT, em especificamente treze questões. É o chamado "negociado sobre o legislado" 
que na prática vai tornar sem efeito a CLT. 

3. No caso da jornada de trabalho, por exemplo, atualmente tem-se o limite 
constitucional de 08 horas diárias ou 44 semanais, permitindo algumas exceções, como 
duas horas extras por dia, desde que eventuais ou mediante acordo firmado entre as 
partes. Caso o projeto de lei seja aprovado, haverá a permissão de negociação coletiva 
para convencionar a jornada que não extrapole 220 mensais. E na prática, o que isso quer 
dizer? Se hoje o trabalhador trabalha, em média, 2.296 horas por ano, sem contar as horas 
extras, com essa previsão tal valor passaria para 2.640 horas, ou ainda 43 dias a mais de 
trabalho por ano, considerando uma jornada de oito horas. Além disso, é necessário notar 
que o texto não deixa claro se a jornada mensal de 220 horas poderá ser extrapolada, uma 
vez contabilizadas as horas extras.  

4. Sendo assim, o Brasil passaria a viver uma situação parecida com aquela 
enfrentada no Japão, país em que não há limites para horas extras, o que gera índices 
absurdos de suicídios e mortes por exaustão. Aliás, é necessário comparar a realidade 
japonesa à do Brasil. Tal país se tornou a principal referência de “crescimento” nas três 
últimas décadas, em razão de grandes investimentos de empresas europeias e americanas. 
O motivo? Exploração da mão de obra japonesa, tendo até mesmo sido criada uma 
palavra – “karoshi” – para designar a morte por excesso de trabalho. Na China, a situação 
é ainda pior, pois cerca de 600.000 pessoas morrem em decorrência de excesso de 
trabalho. 

5. E é essa a realidade, já enfrentada por vários países asiáticos, que se torna 
iminente no Brasil, caso a reforma trabalhista seja aprovada: os trabalhadores terão a 
jornada estendida e, na ausência de limitação de horas extras, poderão cumprir jornadas 
extenuantes, que poderão ter trágicas consequências, tudo em prol do lucro das empresas 
estrangeiras. Ou seja, o país será cada vez mais rifado a países desenvolvidos, para que 
venham ao Brasil explorar a população a todo e qualquer custo. 

6. Além da jornada de trabalho, há preocupação em inúmeros outros pontos. O 
intervalo intrajornada, que é destinado ao descanso físico e mental do trabalhador, bem 
como à sua alimentação, também poderá ser diminuído, contanto que cumprido o mínimo 
de 30 minutos. Em relação ao registro de ponto, também haverá uma sobreposição às 
previsões da CLT, e caberá ao acordo coletivo “legislar” sobre esse ponto. Pois bem, 



estamos diante de um projeto de lei que aumenta a jornada de trabalho, não prevê a 
limitação de horas extras e deixa a cargo do acordo coletivo a delimitação do intervalo 
intrajornada e do controle de ponto, o que dificultará ainda mais o pagamento de horas 
extras. Ademais, pela lógica, o número de acidentes de trabalho aumentará, pois é sabido 
que submetido a uma jornada extenuante de trabalho e ainda mais sem o mínimo 
descanso necessário, o trabalhador estará muito mais suscetível a ser vítima de um 
acidente. 

7. O PL ainda fala em aumento do trabalho com jornada parcial de 25 para 30 
horas semanais (jornada essa usufruída principalmente por idosos, mães e jovens) e do 
contrato temporário, de 90 para 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, o que acarretará 
um aumento dos contratos de trabalho temporários, em detrimento ao vínculo de 
emprego. 

8. Portanto, em razão da existência de sindicatos pelegos, que vendem direitos 
dos trabalhadores e não possuem nenhuma ou pouquíssima representatividade, inúmeros 
acordos coletivos já são considerados ilegais, por prejudicarem a classe trabalhadora. A 
reforma trabalhista, assim como a reforma da previdência, é chamada assim como mero 
eufemismo, em uma tentativa de mascarar a verdade. A realidade é que haverá um corte 
gigantesco de direitos trabalhistas, uma vez colocados em segundo lugar em relação aos 
perigosos acordos firmados entre empresas e sindicatos de trabalhadores. Vale dizer que 
tais direitos foram conquistados com muita luta e suor, bem como diante da constatação, 
pelos detentores dos meios de produção, que a concessão de direitos aos trabalhadores era 
interessante tanto para evitar uma revolução quanto para explorar a mão de obra de forma 
mais qualificada. 

9. O que vemos é que, se tal reforma trabalhista for aprovada, estaremos na 
contramão da história, e poderemos viver uma realidade muito parecida àquela do século 
XVIII, com jornadas extenuantes em prol do acúmulo de capital das empresas, sem 
qualquer consideração com a qualidade de vida do trabalhador. 
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