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RESUMO

O desemprego em massa e a precarização das relações de trabalho são alguns dos principais problemas enfrentados na atualidade, os quais decorrem, dentre outros fatores, do

desenvolvimento tecnológico e da globalização, uma vez que estes, embora propiciem um maior desenvolvimento industrial, têm como uma de suas consequências, a

substituição do homem pela máquina e a extinção das relações de emprego.Tais problemas necessitam de soluções urgentes, visando propiciar uma adaptação dos vários

setores sociais a essa realidade. Percebe-se que o Brasil passa por um momento delicado, no que tange à questão econômica, financeira e política. Em face disso, o Direito do

Trabalho visa regulamentar as novas demandas de relações trabalhistas que surgem em razão da globalização, tendo em vista o seu caráter modernizante e evolutivo. A

flexibilização das leis do trabalho surge a fim de suprir tais questões, principalmente no que se refere à questão do desemprego, tão presente na sociedade contemporânea

brasileira. Ao se referir em flexibilização trabalhista, imagina-se algo que seja moldável, flexível, de maneira que as garantias e os direitos sejam resguardados, nos moldes legais.

O instituto da flexibilização das leis trabalhistas permite que haja, entre empregado e empregador, a possibilidade de acordos, visando a disponibilização ou renúncia de alguns

direitos trabalhistas em prol de estabilidade no emprego. A possibilidade em flexibilizar normas trabalhistas é prevista quando há uma certa instabilidade financeira provisória do

empregador, devidamente comprovada pelo Ministério do Trabalho/Justiça do Trabalho, em que, faz-se um acordo entre o sindicato dos empregados e empresa (s) para

renunciar alguns direitos em prol de evitar a demissão em massa. Porém, segundo posicionamento de parte da doutrina justrabalhista, o que ocorre é exatamente o oposto dessa

proposição, ao passo que a flexibilização de algumas leis trabalhistas é considerada como uma regressão das garantias dadas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),

ferindo, principalmente a questão principiológica do Direito do Trabalho, no que tange ao princípio da indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, além do

princípio da proteção, considerado viga mestra nessa disciplina. Qual a finalidade do instituto da flexibilização das leis trabalhistas senão desestabilizar o próprio empregado,

sendo, muitas vezes, sujeitado a acatar as decisões do empregador em troca de uma “estabilidade de emprego” que sequer possui estabilidade? Porém, existe outro

posicionamento, de extrema importância, que prevê o instituto da flexibilização como uma medida eficaz na solução da crise do desemprego no Brasil, possibilitando

maleabilidade de direitos, evitando assim a “demissão em massa”, garantindo a continuidade da relação de emprego. O objetivo da apresentação é realizar uma reflexão acerca

da flexibilização das normas trabalhistas, como uma possível solução à crise do desemprego no Brasil, ressaltando os seus aspectos positivos e negativos, bem como as

possíveis consequências que tal medida poderia acarretar não só à classe trabalhista brasileira, mas à sociedade em geral. A metodologia a ser aplicada consistirá na pesquisa

bibliográfica. 
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