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REFORMA TRABALHISTA X PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
INTRODUÇÃO
A Lei 13.467/2017 que resultou na Reforma Trabalhista entrará em vigor em novembro de 2017 trazendo inovações e
alterando diversos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho relativas ao direito material e processual em uma nova
perspectiva que contrapõe os princípios basilares do Direito do Trabalho.
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