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EPÍGRAFE

“Quando o vínculo social afrouxa e o Estado enfraquece; quando principiam a
sentir-se os interesses particulares e as pequenas sociedades a influir na grande,
o interesse comum se alerta, acha opositores, e não reina mais nos votos a
unanimidade; a vontade geral não é a de todos, agitam-se contradições e
debates, e o melhor parecer não voga sem disputas”. (Jean-Jacques Rousseau)

RESUMO
O objeto deste estudo está inserido no âmbito das relações entre
Direito e Democracia, uma vez que se propõe a estabelecer a proibição de
retrocesso social na condição de instituto jurídico que atua na defesa das
conquistas sociais históricas, o que é relacionado, neste trabalho, com o estudo
das restrições aos direitos sociais, como um dos principais problemas práticos do
moderno Estado Democrático de Direito. Esta dissertação, por envolver os
desafios contemporâneos na busca de efetivação dos direitos fundamentais, se
encontra inserida na Linha de Pesquisa Mecanismos de Efetivação da
Democracia e da Sustentabilidade. A sua composição teórica é produzida
mediante o método fenomenológico-hermenêutico, e, entre as técnicas a serem
utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, estão a bibliográfica e a
jurisprudencial. A dissertação pretende determinar se o princípio da proibição de
retrocesso social pode limitar o próprio Estado em possíveis desregulamentações
que resultam na flexibilização dos direitos sociais, em especial aqueles que
regulam as relações de trabalho. Diante disso, coloca-se a seguinte
problematização: o princípio da proibição de retrocesso social pode servir de
limitação contra medidas que resultem na flexibilização dos direitos sociais do
trabalho? Assim, a pesquisa propõe: a) conceituar os direitos sociais como
legítimos direitos fundamentais; b) constatar e apresentar de que forma o princípio
de proibição de retrocesso social se manifesta na ordem jurídica brasileira; c)
estabelecer se o princípio da proibição de retrocesso social reveste-se de caráter
absoluto; d) identificar em que casos uma medida restritiva poderá ser
considerada legítima; e) examinar e apresentar como e com que sentido o
Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) têm
invocado o princípio da proibição de retrocesso social em casos que envolvam a
flexibilização dos direitos do trabalho. A hipótese desta pesquisa é que o princípio
da proibição de retrocesso social serve de “barreira” contra possíveis
desregulamentações dos direitos sociais. No entanto, isso não significa que o
mesmo se reveste de caráter absoluto. Assim, como qualquer outro direito
fundamental, os direitos sociais, inclusive os de cunho trabalhistas, também
podem ser flexibilizados, todavia, com limites. Para que uma medida que impõe
restrição a um direito social não configure um retrocesso, há, sempre, uma
obrigatoriedade de preservação do núcleo essencial do direito, bem como o seu
conteúdo de dignidade da pessoa humana; a medida não pode ser arbitrária e
desproporcional. Nesse sentido, a medida deve constituir-se uma medida
adequada, necessária e eficiente (observância da máxima da proporcionalidade).
Por fim, será feita uma análise jurisprudencial de julgados oriundos do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tal análise
pretende possibilitar a construção de uma crítica voltada à forma como os
mencionados Tribunais Superiores têm utilizado o princípio da proibição de
retrocesso social em casos que envolvam a flexibilização dos direitos do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais; Princípio da proibição de retrocesso
social; Princípio da proporcionalidade; Direito do trabalho.

ABSTRACT
The object of this study is entered in the relations between law and democracy,
since it is proposed to establish the prohibition to social regression in the legal
institute condition that acts in defense of historical social achievements, which is
related in this work as the study of social rights restrictions as one of the practical
major problems of the modern democratic state. This work, by engaging the
contemporary challenges in seeking enforcement of fundamental rights, is inserted
in the search line Effective Mechanisms of Democracy and Sustainability. Its
theoretical composition is produced by the phenomenological-hermeneutical
method, and among the techniques to be used in the research were the literature
and case law. The thesis aims to determine whether the principle of social
retrogression ban may limit the state itself in possible deregulations that result in
the easing of social rights, in particular those governing labor relations. Thus, there
is the following questioning: the principle of prohibition social regression can serve
as a limitation against measures that result in easing of social labor rights?
Therefore, the research proposes: a) to conceptualize the social rights as
legitimate fundamental rights; b) verify and present how the principle of prohibition
to social regression is manifested in the Brazilian legal system; c) establish the
principle of prohibition to social regression is of absolute character; d) identify
cases where a restrictive measure may be considered legitimate; e) examine and
present how the Supreme Court (STF) and the Superior Labor Court (TST) have
applied the principle of prohibition to social regression in its decisions. The
hypothesis of this research is that the principle of prohibition to social regression
serves as "barrier" against possible deregulation of social rights. However, this
does not mean that it is of absoluteness. So, as well as any other fundamental
rights, social rights, including those of labor nature, can also be more flexible,
within limits. For a measure that imposes restriction to a social law not setting
illegitimate, there is always a requirement to preserve the core of the law and its
content of human dignity; the measure can not be arbitrary, disproportionate and
unreasonable. In this sense, the measure must be an appropriate, necessary and
effective measure (compliance with the proportionality of the maximum). Finally, a
judicial analysis of trial arising from the Supreme Court (STF) and the Superior
Labor Court (TST) will be made. This analysis is intended to allow the construction
of a criticism focused on the way that the aforementioned Superior Courts have
used the principle of prohibition to social regression in cases involving the easing
of labor rights.

KEY-WORDS: Fundamental rights; Principle of prohibition to social regression;
Principle of proporcionality.; Labor law.
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1 INTRODUÇÃO

A realização dos direitos fundamentais de natureza social já
encontra um verdadeiro obstáculo com o advento recente do neoliberalismo e
da globalização. Em se tratando de um momento que é marcado por uma crise
desprovida de fronteiras, e, além disso, tratando-se o Brasil de um país que
ainda luta para se desenvolver, a situação se agrava ainda mais, e os direitos
fundamentais sociais correm risco de erosão pela atividade legislativa. Tal risco
não se trata de uma mera suposição, mas é uma realidade que reflete os
projetos de lei que estão, neste momento, sendo debatidos no Congresso
Nacional.
Em se tratando de típicos direitos prestacionais como, por exemplo,
a saúde e a educação, o argumento Estatal mais recorrente para a possível
flexibilização desses direitos é a constante necessidade de corte de gastos de
dinheiro público. Por outro lado, em se tratando dos direitos trabalhistas
(legítimos direitos sociais fundamentais), o argumento recorrente é outro, pois,
via de regra, em maior parte, não é o Estado que arca com os direitos
trabalhistas, mas sim, a iniciativa privada.
Com a globalização, o mundo empresarial mostra-se cada vez mais
competitivo. Essa competitividade faz com que o empregador tenha que se
adaptar às necessidades do mercado, precisando reduzir gastos. A classe
empresarial, a cada dia mais, sustenta que o custo das normas trabalhistas no
Brasil inviabiliza o desenvolvimento econômico. Existe, de maneira muito
intensiva, uma ideologia neoliberal que, a qualquer custo, prega a remoção da
“barreira” do Direito do Trabalho. Tal ideologia ignora o argumento de que a
proteção do trabalhador impõe limites à lucratividade máxima, o que vai de
encontro aos interesses dos grandes grupos econômicos nacionais e
internacionais.
Enfim, nessa realidade é que foi forjada a ideia de flexibilidade, e
com ela o Direito do Trabalho entrou em profunda crise. Tal crise foi motivada
pelo fato de que, conforme a ideologia neoliberal, as normas trabalhistas são
duras e inflexíveis, aumentando o custo da produção, razão pela qual devem

ser flexibilizadas ou relativizadas. Essa flexibilização pretende, principalmente,
baratear a mão-de-obra sob o argumento de viabilizar a competitividade das
empresas no mercado local e global.
No decorrer dos tempos, com a regulação do trabalho, os
trabalhadores conseguiram adquirir muitos direitos, os quais, hoje, são
assegurados por força da legislação. Porém, atualmente, de regra, as
mudanças legais nas normas que disciplinam direitos trabalhistas tendem a
não serem voltadas a fortalecê-los, ou para criar mais direitos, mas sim para
flexibilizá-los.
Todavia, o tempo mostrou que Estados que, sob a justificativa de
fomento à economia, optaram por flexibilizar as conquistas sociais já
alcançadas, não conseguiram registrar nenhuma diminuição da desigualdade
social, nem crescimento econômico. Os estudos recentes rechaçam o discurso
neoliberal, demonstrando uma realidade oposta. Analisando-se a história
recente, verifica-se que muitos países subdesenvolvidos conseguiram vencer
ou estão vencendo as amarras do atraso através de investimento maciço em
direitos sociais, como a educação, a saúde, a moradia e o combate ao
desemprego.
Em se tratando especialmente das normas trabalhistas, o discurso
neoliberal prega que o contrato de emprego é um modelo ultrapassado, que
apenas gera custos para as empresas. Desse modo, tais regulamentações
impedem o crescimento do país e sua inserção no mercado internacional
competitivo. Contudo, países que avançaram no caminho da flexibilização
acabaram por “desacelerar o passo” ou mesmo retrocederam.
Em meio a esse cenário, onde a proteção Vs. a flexibilização dos
direitos sociais estão no centro de uma tensão jamais vista antes, o estudo
sobre os limites do retrocesso social se torna um assunto atual e de
importância ímpar. Destarte, em seu objeto geral, o presente trabalho pretende
determinar se o princípio da proibição de retrocesso social pode limitar o
próprio

Estado

em

possíveis

desregulamentações

que

resultam

na

flexibilização dos direitos sociais, em especial daqueles que regulam as
relações de trabalho.

O objetivo institucional da presente pesquisa é a obtenção do Título
de Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito – PPGD - do Complexo de Ensino Superior Faculdade Meridional IMED.
Dentre os objetivos desta pesquisa estão: a) Conceituar os direitos
sociais como legítimos direitos fundamentais, explorando, especialmente no
que diz respeito ao modelo constitucional brasileiro, a existência teórica sobre
possibilidades e limites, para se impor restrições a tais direitos; b) Constatar e
apresentar de que forma o princípio de proibição de retrocesso social se
manifesta na ordem jurídica brasileira; c) Estabelecer se o princípio da
proibição de retrocesso social se reveste ou não de caráter absoluto; d)
Identificar, à luz do princípio da proibição de retrocesso social, quais são os
requisitos jurídicos para que uma medida restritiva possa ser considerada
legítima; d) examinar e apresentar como e com que sentido o Supremo
Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) têm invocado o
princípio da proibição de retrocesso social em casos que envolvam a
flexibilização dos direitos do trabalho.
O problema desta pesquisa pode ser caracterizado pela seguinte
indagação: o princípio da proibição de retrocesso social pode servir de
limitação contra medidas que resultem na flexibilização dos direitos sociais do
trabalho?
A hipótese desta pesquisa é a de que o princípio da proibição de
retrocesso social serve sim como uma espécie de “barreira” contra possíveis
desregulamentações dos direitos sociais. Todavia, isso não significa que o
mesmo se reveste de caráter absoluto. Assim, bem como qualquer outro direito
fundamental, os direitos sociais, inclusive os de cunho trabalhistas, também
podem ser flexibilizados. Para que uma medida que impõe uma diminuição a
um

direito

social

não

configure

um

retrocesso,

há,

sempre,

uma

obrigatoriedade de preservação do núcleo essencial do direito, bem como o
seu conteúdo de dignidade da pessoa humana; a medida não pode ser
arbitrária e desproporcional. Nesse sentido, a medida deve constituir uma
medida adequada, necessária e eficiente (observância da máxima da
proporcionalidade).

Partindo dos direitos fundamentais sociais e a relação desses
direitos com o princípio da proibição de retrocesso social como tema principal
do trabalho, uma delimitação quanto ao núcleo dos direitos sociais bem como
os limites e possibilidades jurídicas para restrições destes direitos se fará
necessária.
Assim, a investigação sobre os direitos fundamentais sociais e a
vedação de retrocesso social serão apreciados, ainda que não unicamente
nessa seara, com enfoque especial para as normas que disciplinam as
relações trabalhistas.
A pesquisa justifica-se à medida que: 1) não existe pesquisa
consolidada sobre o tema de direitos sociais, não retrocesso e sua aplicação
no direito do trabalho; 2) a jurisprudência utiliza de forma sui generis o princípio
de proibição de retrocesso social, inexistindo ainda um consenso concreto do
seu conceito e função no ordenamento jurídico pátrio; 3) a Constituição Federal
de 1988, diferentemente do modelo constitucional português, não estabelece
uma norma geral que discipline os limites de possíveis restrições aos direitos
sociais, ficando tais direitos na dependência da atividade legislativa, sem a
mesma proteção de que gozam os direitos de liberdade e garantias individuais;
4) em meio a uma economia globalizada e neoliberal, países que lutam para se
desenvolver são pressionados pela economia a baratear os custos do trabalho.
Tal risco de flexibilização se acentua mais ainda quando se trilha em meio a
uma crise desprovida de barreiras nacionais; 5) as normas constitucionais que
estipulam os direitos sociais do trabalho encontram-se, também, projetadas em
tratados internacionais, possuindo, assim, uma íntima ligação com os direitos
humanos. Destarte, a discussão sobre a flexibilização desses direitos
jusfundamentais se torna um assunto de importância ímpar; 6) por fim, o
presente trabalho possui especial importância diante da área de concentração
do presente mestrado em direito, e, também, da linha de pesquisa adotada.
Levando em conta um contexto globalizado, todavia com um
destaque especial à Europa, chama a atenção o fato de que mesmo que o
Estado social de Direito seja extremamente bem-sucedido do ponto de vista
político, não se refletiu tal “sucesso” no tocante ao reconhecimento dos direitos
sociais como legítimos direitos sociais.

Como método de abordagem utilizar-se-á o método indutivo, o qual
resume-se em “[...] identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de
modo a ter uma percepção ou conclusão geral[...]” (PASSOLD, 2015, p. 91). A
pesquisa trabalha com apenas uma hipótese para solucionar o problema que é
destacado, a qual, ao final, será comprovada através do trabalho científico.
No que diz respeito à metodologia, o presente trabalho se valeu do
método fenomenológico-hermenêutico, buscando confirmar a hipótese inicial e
suas variáveis diante da fusão de horizontes propiciada pela progressão e
ampliação dos conhecimentos por decorrência da pesquisa realizada para
produção da presente dissertação.
Entre as técnicas a serem utilizadas no desenvolvimento da
pesquisa, estão a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
A caracterização da pesquisa se dá pela mescla entre a revisão
bibliográfica e o levantamento de dados jurisprudenciais, provocando uma
inserção empírica na práxis jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Portanto, a descrição das decisões
dos mencionados Tribunais Superiores será objeto de uma investigação
empírica e, a integração do conhecimento teórico com o prático proporcionará
uma maior densidade fática ao trabalho.
Utilizar-se-á, portanto, das Categorias para destacar palavras que
conferem sentido à pesquisa, já que se mostram como núcleos teóricos que, de
uma forma geral, representam as expressões que caracterizam a unidade do
texto. A utilização dos Conceitos Operacionais, nesse sentido, mostra-se
importante para o esclarecimento da significação das categorias apresentadas,
indicando ao leitor qual é o sentido que o pesquisador implica a cada
expressão essencial utilizada como núcleo da pesquisa.
Quanto ao desenvolvimento do trabalho, a sua estrutura envolve
dois capítulos. O primeiro capítulo deste trabalho, denominado Restrição aos
direitos fundamentais sociais, objetiva, além do estudo da fundamentabilidade
dos direitos sociais, fazer um apanhado no que diz respeito à construção
doutrinária voltada à restrição aos direitos fundamentais. Tratar do presente
assunto logo no início da dissertação torna-se necessário, uma vez que, na

doutrina, quando se trata sobre esse tema, inegavelmente, é formulada uma
teoria voltada para os direitos e garantias individuais, inexistindo, assim, de
regra, a possibilidade de um discurso “híbrido”. Diferentemente de quando se
trata dos direitos de liberdade, é nebulosa na dogmática jurídica a existência de
um esquema claro de análise de restrições aos direitos sociais para testar a
constitucionalidade, ou não, de uma norma restritiva. Dito isso de uma outra
forma, a dogmática existente sobre restrições aos direitos fundamentais é,
basicamente, moldada aos direitos de liberdade, e não aos direitos sociais.
Será, assim, objeto principal de investigação do presente capítulo, o
estabelecimento de bases teóricas para que, no segundo capítulo, torne-se
possível tratar do princípio da proibição de retrocesso social em cotejo com a
flexibilização dos direitos do trabalho.
O segundo capítulo, denominado o Princípio da proibição de
retrocesso social, objetiva estabelecer se o princípio da proibição de retrocesso
social pode limitar o próprio Estado em possíveis desregulamentações que
resultam na flexibilização dos direitos sociais, em especial aqueles que regulam
as relações trabalhistas. Para tanto, inicialmente se fará necessário conceituar
o princípio da proibição de retrocesso social, investigando aspectos sobre sua
fundamentação jurídica, bem como a pertinência ao ordenamento jurídico
pátrio. Feito isso, pretende-se estabelecer se o princípio da proibição de
retrocesso social se reveste, ou não, de caráter absoluto. Ademais, à luz do
princípio da proibição de retrocesso social, buscar-se-á estabelecer quais são
os requisitos jurídicos para que uma medida restritiva possa ser considerada
legítima. Por fim, será feita uma análise jurisprudencial de julgados oriundos do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tal
análise pretende possibilitar a construção de uma crítica voltada à forma como
os mencionados Tribunais Superiores têm utilizado o princípio da proibição de
retrocesso social em casos que envolvam a flexibilização dos direitos do
trabalho.
O tema abordado é pertinente à pesquisa no âmbito do Direito, uma
vez que, além de, conforme já anteriormente mencionado, se tratar de um
assunto de relevância para o atual cenário nacional/mundial (globalização,
neoliberalismo econômico e crise econômica): 1) não existe pesquisa

consolidada sobre o tema de direitos sociais, não retrocesso e sua aplicação
no direito do trabalho; 2) a jurisprudência utiliza de forma sui generis o princípio
de proibição de retrocesso social, inexistindo ainda um consenso concreto do
seu conceito e função no ordenamento jurídico pátrio; 3) a Constituição Federal
de 1988, diferentemente do modelo constitucional português, não estabelece
uma norma geral que discipline os limites de possíveis restrições aos direitos
sociais, ficando tais direitos na dependência da atividade legislativa, sem a
mesma proteção de que gozam os direitos de liberdade e garantias individuais.
Também, por oportuno, ressalta -se a pertinência do projeto de
pesquisa para a área de concentração do presente programa de mestrado,
qual seja, Direito, Democracia e Sustentabilidade. A referida área de
concentração expressa a disposição do programa para pesquisas acerca da
relação possível entre Direito e Democracia na construção de um
desenvolvimento sustentável, principalmente, mediante a compreensão dos
desafios contemporâneos na busca de efetivação dos direitos fundamentais.
No que diz respeito à linha de pesquisa Mecanismos de Efetivação
da Democracia e da Sustentabilidade, observa-se que o presente trabalho
também se justifica. Isso porque o trabalho se propõe a estabelecer a proibição
de retrocesso social como um importante ator no cenário da defesa das
conquistas sociais históricas.
Nas considerações finais, confirma-se a hipótese de que o princípio
da proibição de retrocesso social serve sim como uma espécie de “barreira”
contra possíveis desregulamentações dos direitos sociais. Todavia, isso não
significa que o mesmo se reveste de caráter absoluto. Assim, bem como
qualquer outro direito fundamental, os direitos sociais, inclusive os de cunho
trabalhistas, também podem ser flexibilizados. Para que uma medida que
impõe uma diminuição a um direito social não configure um retrocesso, há,
sempre, uma obrigatoriedade de preservação do núcleo essencial do direito,
bem como o seu conteúdo de dignidade da pessoa humana; a medida não
pode ser arbitrária e desproporcional. Neste sentido, a medida deve constituir
uma medida adequada, necessária e eficiente (observância da máxima da
proporcionalidade).

Com base nesse esquema, entende-se que a presente dissertação
cumpre seu objetivo, tendo em vista que o conhecimento adquirido ao longo da
pesquisa tornou possível afirmar que os propósitos do projeto pedagógico do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito foram alcançados de
forma plena.
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