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Resumo: Esta pesquisa teve o objetivo de analisar algumas das 
disposições advindas da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a fim 
de verificar se há vícios de inconstitucionalidade, com base nas normas do 
ordenamento jurídico brasileiro e os princípios que regem o Direito do 
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Trabalho. O método utilizado foi o dedutivo; quanto aos fins, a pesquisa 
foi qualitativa e, quanto aos meios, bibliográfica, com destaque em 
doutrina, legislação e jurisprudência. A conclusão a que se chegou foi a de 
que a Reforma Trabalhista apresenta diversos vícios de 
inconstitucionalidade. 

Palavras-chave: Trabalho Digno, Inconstitucionalidades, Reforma 
Trabalhista. 

 

Abstract: This research aimed to analyze some of the provisions arising 
from Law No. 13,467 / 2017 (Labor Reform), in order to check for 
unconstitutional biases, based on the rules of the Brazilian legal system 
and the principles that govern the Law of Labor. The deductive method 
was used; as for the purposes, the research was qualitative and, as for the 
means, bibliographic, with emphasis on doctrine, legislation and 
jurisprudence. The conclusion reached was that the Labor Reform has 
several unconstitutional defects. 

Keywords: Decent Work, Unconstitutionalities, Labor Reform. 

 

Resumen: El propósito de esta investigación fue analizar algunas de las 
disposiciones derivadas de la Ley Nº 13.467/2017 (Reforma Laboral), a 
fin de verificar si existen vicios de inconstitucionalidad, con base en las 
normas del sistema jurídico brasileño y los principios que rigen el 
Derecho Laboral. El método utilizado fue deductivo; en cuanto a los fines, 
la investigación fue cualitativa y, en cuanto a los medios, bibliográfica, 
haciendo hincapié en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. La 
conclusión a la que se llegó fue que la Reforma Laboral presenta varios 
vicios de inconstitucionalidad. 

Palabras clave: Trabajo Decente, Inconstitucionalidades, Reforma 
Laboral. 

 

 

 

 

Introdução 

Um dos legados deixados pelo governo varguista (1930-1945) foi a criação de um 
compilado de dispositivos normativos, que teria o escopo de regulamentar as relações 
laborais e resguardar os direitos da classe empregada: a Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943) – CLT. 

Com tal mecanismo, o governo visou conciliar os interesses das classes patronal e 
operária, bem como garantir aos trabalhadores condições básicas de salários, jornadas de 
trabalho, remuneração, repouso e higiene ideais, bem como delimitou que certas matérias 
poderiam vir a ser objeto de ajustes, através de negociações coletivas. 

Entretanto, com o passar dos anos, a CLT tornou-se obsoleta em alguns institutos, 
engessou as relações entre patrões e empregados, necessitando adequar-se à conjuntura 
socioeconômica do país. Tais consequências deram azo à proliferação de entendimentos 
sumulados pelos Tribunais com jurisdição na seara trabalhista, que trouxeram 
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disposições dissonantes do texto legal, ensejando o aumento considerável do número de 
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, dentre outras situações. 

Devido à pressão do mercado e de alguns setores da área jurídica, discutiu-se, no 
primeiro semestre do ano de 2017, um projeto de lei que traria mudanças mais radicais 
na legislação trabalhista, com o objetivo de evitar o excesso de demandas desnecessárias 
ou ineptas, dar maior liberdade de contratação entre empregados e empregadores e 
retirar algumas garantias tidas como “excessivamente protecionistas” pelos empresários.  

Assim, no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2017, foi publicada a Lei nº 
13.467/2017, popularmente alcunhada de “Reforma Trabalhista”. A respectiva norma 
mudou cento e dezenove dispositivos contidos na CLT, e iniciou a sua vigência em 11 de 
novembro do mesmo ano. Embora o dispositivo legal tenha obedecido aos trâmites para 
sua promulgação, muitos setores sindicais, partidos de esquerda e doutrinadores do 
Direito do Trabalho questionaram a constitucionalidade de diversos pontos modificados 
pelo novel texto. 

Por outro lado, o volume de processos que se encontram pendentes de julgamento 
na Suprema Corte é acentuado, e não há prazo determinado para que tais ações sejam 
analisadas. Portanto, não se deve olvidar o valor científico e educativo que a atividade de 
pesquisa confere ao âmbito acadêmico, ao se propor a discussão de assuntos tão 
pertinentes à sociedade. 

A problemática que essa pesquisa traz é: de que maneira a Reforma Trabalhista de 
2017 pode adequar-se à Constituição Federal de 1988? A pesquisa justifica-se, vez que 
alguns pontos da Reforma se contrapõem ao texto constitucional e há a necessidade de 
adequações urgentes à conjuntura do país. 

Assim sendo, a relevância jurídica e científica desta pesquisa é demonstrada pela 
matéria selecionada, posto que é atual, controversa e com argumentos de diversas 
vertentes. Muito embora já haja decisão do STF – Supremo Tribunal Federal de que a Lei 
da Reforma é constitucional, é necessária a análise  porque sendo a Constituição Federal 
a lei mais importante da República Federativa do Brasil, há que ser respeitada e sua 
intepretação não poderá levar em contas motivos políticos, com a perda de direitos ali 
consignados. 

Para efeito de delimitação do assunto a ser discutido, serão tratados 03 (três) pontos 
de inconstitucionalidades da Lei nº 13.467/2017: a) Prevalência das negociações entre 
empregados e empregadores, em face da regulamentação existente na CLT; b) Limitações 
à gratuidade da Justiça, no âmbito processual e, c) não-obrigatoriedade de pagamento do 
Imposto Sindical. 

A metodologia que se utilizará nessa pesquisa é a do método dedutivo. Quanto aos 
meios, a pesquisa será bibliográfica e, quanto aos fins, qualitativa. 

É importante destacar que, algumas das discussões travadas nesta pesquisa, estão 
em confronto com o que o STF – Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte brasileiro, 
tem decidido e de forma política. Embora em alguns aspectos, o STF tenha decidido pela 
constitucionalidade da Lei, o cientista jamais pode se dobrar ante o desprezo pela Lei 
posta e elaborado pelo Poder Legislativo, diante de questões políticas que transformaram 
as alegadas inconstitucionalidades em constitucionalidades. Seguimos afirmando, e 
provaremos nessa pesquisa que, diante da Constituição Federal de 1.988, há sim, 
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inconstitucionalidade na Lei nº 13.467/2017; por mais que o STF tenha decidido de forma 
diversa, em claro e flagrante abandono da literalidade da Lei pela Política.  

Insta destacar, por derradeiro, que essa pesquisa não tem por objetivo analisar as 
decisões de “constitucionalidade” do STF sobre os temas abordados, mas sim, o texto da 
Lei nº 13.467/2017 em confronto com o texto constitucional da  Constituição Federal de 
1.988 - CF/88, vigente, para se apontar as “inconstitucionalidades da Lei, deferidas como 
Constitucionais pela Corte; mesmo porque aceitar “goela abaixo”, flagrantes equívocos de 
interpretação, seria corroborar com a omissão. 

 

1. Prevalência dos acordos e convenções coletivas de trabalho sobre o legislado. 

Enquanto que em outros ramos do Direito Privado brasileiro, como o Direito Civil, é 
permitida a livre negociação, entre as partes, dos termos, condições e conteúdos de um 
contrato, sendo exigida apenas a observância de preceitos básicos das leis, no campo 
trabalhista, é necessário que se atente às especificidades da relação entre empregado e 
empregador, na qual os sujeitos estão em pé de desigualdade, principalmente por fatores 
econômicos. 

Por isso, a possibilidade de ser estabelecido um acordo direto entre patrão e 
empregado, na prática, pode trazer efeitos prejudiciais a este, como a seguir será 
demonstrado. 

 

1.1.  Dependência de lei. 

A República Federativa do Brasil, rege-se pelo Princípio da legalidade, conforme 
disposto na CF/88: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) omissis 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; (gn) 

Desta forma, o Princípio da Legalidade insculpido na CF/88 deve ser respeitado em 
todos os seus termos, uma vez que foi o legislador originário que consignou esse Princípio 
no texto legal. Neste sentido, é importante destacar a força valorativa dos Princípios, no 
ãmbito legal. Segundo Pozzetti e Monte Verde (2017, p.192):  

A palavra princípio designa início, começo, origem, ponto de partida. Assim, princípio, como 
fundamento de Direito, têm como utilidade permitir a aferição de validade das leis, auxiliar na 
interpretação das normas e integrar lacunas. 

Princípios são regras fundantes, que antecedem a norma jurídica, são a base, a estrutura da 
própria norma, uma vez que traduzem os anseios da sociedade que lhe originou, no sentido 
do justo, do honesto, do correto e do que deve ser cumprido pela sociedade. 

No mesmo sentido, Pozzetti e Campos (2018, p.255) esclarecem que: 

Tudo aquilo que determinada sociedade entende como justo, como honesto, como norte para 
a paz e a vida em grupo, é denominado de princípios. Dessa forma, a norma jurídica, ao ser 
posta a disposição de todos os jurisdicionados, deverá atender as regras ou aos anseios dos 

Princípios; caso contrário, está fadada a ser revogada. (gn) 
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Verifica-se, então, que os princípios assumem uma papel de relevância na 
construção da Norma Jurídica e que, abandoná-los no momento da construção da norma 
jurídica, seria imoral, seria anti-democrático, seria contra os direitos humanos.   

Vejamos, então, o desrespeito aos princípios. Uma das principais inovações oriundas 
do texto da Reforma Trabalhista foi a inclusão do art. 611-A, da CLT, in verbis: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei 
quando, entre outros, dispuserem sobre:   

I  pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;                      

II  banco de horas anual;                          

III  intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas; 

IV  adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de 
novembro de 2015;         

V  plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, 
bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 
confiança;                         

VI  regulamento empresarial; 

VII  representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

VIII  teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;                            

IX  remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual; 

X  modalidade de registro de jornada de trabalho; 

XI  troca do dia de feriado; 

XII  enquadramento do grau de insalubridade; 

XIII  prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho;  

XIV  prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de 
incentivo;  

XV  participação nos lucros ou resultados da empresa. 

As disposições do artigo supracitado evidenciam a prevalência das negociações 
coletivas em face do que dispõem a lei trabalhista. No entanto, essa norma, que poderia 
ser um mecanismo que traria maior dinamicidade nas relações entre patrões e 
empregados, pode ser entendida, também, como uma forma de suprimir as garantias 
historicamente concedidas à classe dos trabalhadores. 

Em seu rol de incisos, o artigo 611-A, da CLT, descreve quais são as matérias que, ao 
serem objeto de acordos e/ou negociações coletivas, devem obedecer à regulação destas 
em face da previsão da mesma temática em legislação anterior. Deve-se ressaltar que 
muitas matérias, cuja negociação passou a ser permitida com a inclusão do 
supramencionado dispositivo legal, abrangem mandamentos constitucionais como 
direitos e garantias imprescindíveis e irrenunciáveis, à luz da doutrina e dos preceitos 
jurídicos básicos, demonstrando uma violação às determinações da CF/88. 

Conquanto a Reforma favoreça a maior amplitude da autonomia das partes, não se 
deve obliterar o princípio da legalidade, fulcral no ordenamento jurídico brasileiro, 
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previsto expressamente no artigo 5º, inciso II, do texto constitucional, cuja dicção estatui 
que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

                             [...] omissis 

II  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

Vale também destacar que Lenza (2016, p. 1114) acerca do referido enunciado 
principiológico na relação entre particulares esclarece: 

[...] No âmbito das relações particulares, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando 
o princípio da autonomia da vontade, lembrando a possibilidade de ponderação desse valor 
com o da dignidade da pessoa humana e, assim, a aplicação horizontal dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares, conforme estudado. 

Cumpre ressaltar que o Princípio da Legalidade é mencionado não somente no texto 
da Lex Fundamentalis, mas também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o 
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que 
asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas 
podem ser determinados pela lei. 

Portanto, vê-se que a limitação do espectro de determinações da lei em detrimento 
de negociações entre particulares, que nem sempre respeita a ideia de equilíbrio 
contratual, configura-se como grave ameaça aos preceitos basilares da Constituição 
Federal. 

Baseando-se no entendimento doutrinário tradicional e na interpretação 
sistemática da disposição constitucional acima transcrita, vê-se que a existência do 
princípio da legalidade é corolário do Estado de Direito; uma limitação ao arbítrio estatal 
e até dos particulares, quando a relação entre estes últimos não é equânime. Como 
premissas de restrição, tem-se a dignidade da pessoa humana como parâmetro para se 
definir o que é possível ou não ser objeto de celebração contratual. 

As relações convencionadas entre empregados e empregadores não traduzem a 
realidade social cotidiana, visto que esses últimos detêm os meios de produção, além de 
possuírem melhor estruturação patrimonial. No momento em que o legislador admite o 
ato de poder negociar direitos ligados à natureza do trabalho, tidos como imprescindíveis 
à saúde, à vida e à dignidade do empregado, tem-se uma considerável ameaça de violação 
ao texto constitucional. 

 

1.2.  Os limites estabelecidos no art. 7º, DA CF/88. 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 versa sobre a 
possibilidade de elaboração de normas, direitos e obrigações advindas de tais ajustes: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:  

                                                [...] omissis 

XXVI  reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
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Logo, verifica-se o empenho do legislador constituinte em conferir maior autonomia 
e abrangência das normas coletivas de trabalho. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário n.º 590.415, posicionou-se no seguinte sentido: 

DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. 
VALIDADE E EFEITOS.  

1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla 
participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação 
de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de 
optar ou não pelo plano.  

2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas 
discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.  

3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de 
assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, 
a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a 
autonomia individual.  

4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade 
e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao 
crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 
98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. (Grifos 
nossos) 

Nesse sentido, verifica-se que o legislador adotou uma tendência já levantada pelo 
STF no que tange à relevância das negociações coletivas, na seara trabalhista. Assim, os 
direitos e garantias arrolados, principalmente, no artigo 7º, da CF/88 (que geralmente são 
regulados por legislação infraconstitucional), flexibilizam-se, de modo a possibilitar a 
maior incidência da fixação das avenças entre empregados e empregadores. 

Em que pese tal concepção, é valido evidenciar que o artigo 7º, do texto 
constitucional impõe limites circunstanciais quanto à possibilidade de negociação entre 
patrões e empregados, a saber: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:  

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;  

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva; (gns). 

Verifica-se que o artigo 7º também reproduz, em seus incisos, direitos e garantias 
dos trabalhadores que devem ser tratados por meio de Lei. O ponto indispensável para se 
verificar o vício de inconstitucionalidade em análise é a possibilidade de determinadas 
prerrogativas serem objeto de negociação coletiva, prevalecendo a vontade das partes em 
face da legislação existente; contrariando os preceitos da CF/88 e da própria CLT, a 
exemplo dos seguintes direitos: intervalo intrajornada (art. 611-A, inciso II, da CLT), 
representação dos trabalhadores (art. 611-A, inciso VII, da CLT), modalidades de 
remuneração (art. 611-A, inciso IX, da CLT) e participação nos lucros da empresa (art. 
611-A, inciso XV, da CLT). 
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Apesar dos procedimentos das negociações coletivas serem mais céleres e busquem 
solucionar problemas específicos das relações laborais, o intuito da nova legislação é 
claramente de burlar as prescrições da legislação trabalhista e da Constituição, de modo 
a afetar os benefícios garantidos à classe trabalhadora, sob o fundamento que a vontade 
das partes deve estar acima das normas de ordem pública. Afinal, qual seria o interesse, 
baseado nos princípios democráticos e na boa-fé objetiva que dá fundamento a tais 
determinações? 

De outro modo, entender como cabíveis as referidas alterações no diploma laboral 
é mitigar direitos concedidos aos empregados, dada a prevalência dos interesses 
patronais e do enfraquecimento dos sindicatos, também ocasionados por tais mudanças 
normativas. 

 

1.3.  Irrenunciabilidade de direitos. 

A elaboração de um contrato de trabalho garante às partes envolvidas a garantia de 
interesses: aos empregadores, fornece a mão-de-obra necessária ao seu empreendimento, 
visando o desenvolvimento organizacional e, por fim, o lucro; ao trabalhador, confere a 
garantia de salário, bem como o gozo de direitos previstos na legislação trabalhista, tais 
como décimo-terceiro salário, férias, definição de limite da jornada de trabalho, dentre 
outros. 

Na relação de contrato trabalhista, o empregado é considerado como a parte 
hipossuficiente, sem a estruturação socioeconômica semelhante a do empregador. Por 
isso, entende-se que, na seara laboral, que é impossível que o trabalhador renuncie aos 
seus direitos, inerentes ao ofício, previstos no ordenamento jurídico. Essa premissa 
justifica-se pelo fato de, tendo em vista a desvantagem em que se encontra, o empregado 
abdique as garantias que lhe são devidas, submetendo-se às vontades da classe patronal, 
que tem por objetivo a obtenção de lucro e diminuição de despesas. 

A inviabilidade jurídica de dispensar, por via contratual, dos direitos inerentes ao 
trabalho realizado encontra fundamento na CLT, em seu artigo 468, que dispõe o seguinte: 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 

 Ainda, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), quando da edição da Súmula nº 276, 
consolidou tal enunciado: 

Súmula 276, do TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de 
dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo 
comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. 

Vale destacar os apontamentos de Almeida (2016, p. 29), que discorre sobre a 
temática em questão: 

Com o claro intuito de proteger o empregado, os direitos trabalhistas são, em regra, 
irrenunciáveis. Dessa forma, mesmo que um empregado declare expressamente que não 
pretende receber, por exemplo, décimo terceiro salário, tal fato não se consubstanciará. Isso 
porque, caso venha a propor uma reclamação trabalhista, pleiteando o direito renunciado, 
deverá adquiri-lo, pois, como mencionado, a regra [...] é que a renúncia feita pelo empregado 
não será aceita pelo julgador.  
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Na prática, o artigo 611-A foi o mecanismo desenvolvido pelos legisladores, 
pressionados pelo lobby empresarial, para que as negociações coletivas fossem o meio 
acurado para abreviar o rol de benefícios que a Carta Magna e a CLT proporcionam à 
relação laboral. Se uma norma oriunda de uma CCT ou ACT apresentar, em suas 
disposições, uma redução significativa do valor a ser pago a determinada categoria, a 
título de horas extraordinárias, por exemplo, ter-se-á, notoriamente, um prejuízo 
considerável ao padrão financeiro do empregado. 

Em posição contrária ao que dispõem os princípios fundamentais da República (art. 
1º, e incisos, da CF/88), a Lei nº 13.467/2017 modificou o teor do art. 444, da CLT, ao 
incluir-lhe o parágrafo único, o qual assevera que: 

Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses 
previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre 
os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior 
e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (gns) 

Esse dispositivo legal, ao utilizar como parâmetro o valor auferido pelo empregado 
a título de salário, bem como o nível de escolaridade, permite que, atendidas essas 
determinações, seja possível a livre estipulação contratual com sua chefia. 

Contudo, é necessário insurgir-se contra a ideia de que o empregado, mesmo 
possuindo curso superior ou obtendo certa renda mensal, preenche as condições 
necessárias para estipular cláusulas contratuais com o empregador. Num vínculo 
trabalhista, existe a vantagem do detentor do capital, em face de quem oferta a mão-de-
obra. Os critérios dispostos na Reforma, que buscam mitigar o princípio da 
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, não traz benefícios práticos ao trabalhador; 
na verdade, deixa-o ao arbítrio de seu patrão, que tem o poder de desligá-lo de suas 
atividades quando este não concordar com as suas imposições contratuais. 

Deve-se salientar a importância das negociações coletivas, pois ajustam as cláusulas 
dos contratos de trabalho à realidade regional, econômica e estrutural de determinada(s) 
organização(ões). A crítica realizada dirige-se, portanto, à violação de preceitos que 
arraigam o Direito do Trabalho no Brasil. Possibilitar o uso de tais ferramentas, sem o 
controle e a regulação estatal necessárias, é restringir as conquistas alcançadas e hoje 
positivadas em nosso ordenamento jurídico pátrio. 

 

1.4.  Força normativa do princípio da norma mais favorável. 

Os princípios são normas cogentes, que antecedem a criação de uma norma jurídica 
e devem ser respeitados pelo Legislador.  

Nesse sentido é o esclarecimento de Pozzetti e Wolff (2019, p. 203): 

Princípios são prescrições que se dão no campo do abstrato e está relacionado à ideia de 
origem, fundamento ou essência. [...] No âmbito jurídico, os princípios exercem a relevante 
função de integração do ordenamento jurídico, conforme se verifica no art. 4° da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por força do qual, “quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Na 
legislação trabalhista, dispositivo semelhante se encontra no art. 8° da Consolidação das Leis 
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do Trabalho, em que na falta de dispositivos normativos as autoridades decidirão por outros 
princípios de direito. 

Um ponto importante a ser questionado em face da supervalorização das 
negociações coletivas é a (in)observância do princípio da norma mais favorável ao 
trabalhador, o qual será explicado adiante. 

Primeiramente, é necessário destacar que princípio acima mencionado é, na 
verdade, corolário do Princípio da Proteção, diretamente ligado aos fundamentos Direito 
do Trabalho, pois trata da questão da clara desvantagem contratual do empregado em 
face de seu empregador, visando sanar esse desequilíbrio na relação laboral, favorecendo, 
em alguns aspectos, o trabalhador. 

A ideia de norma mais favorável consubstancia-se no seguinte enunciado: em 
determinada situação onde houver mais de uma norma jurídica aplicável ao mesmo 
tempo, deve-se empregar aquela que acarrete maiores benefícios ao empregado. Para 
exemplificar, pode-se sugerir o seguinte: a Constituição Federal determina que a jornada 
de trabalho seja de, no máximo, oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. Se 
lei superveniente concede à determinada categoria profissional um tempo de jornada 
menor, sem alterar os proventos remuneratórios, vê-se uma situação mais positiva a tal 
classe. 

Muito embora esse direito sirva de “compensação”, face à desvantagem do 
empregado, as novas disposições trabalhistas, contidas no art. 611-A, da CLT, configuram 
uma ameaça à aplicação prática deste princípio, tão imprescindível às relações 
trabalhistas. 

A maior amplitude conferida às negociações coletivas retira, em muitos casos, o uso 
concreto da interpretação e alcance do princípio das normas que forem mais benéficas à 
classe profissional, visto que basta o atendimento dos requisitos previstos no caput do art. 
611-A, da CLT para se pactuar, ainda que de modo diverso e com menor grau de 
vantagens, diversos direitos e cláusulas decorrentes do contrato de trabalho. 

É importante salientar o que dispõe a Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho, em relação aos acordos e convenções coletivas, a saber: 

Art. 19, item 8, Constituição OIT. Em nenhum caso poderá considerar-se que a adoção de um 
convênio ou de uma recomendação pela Conferência, ou a ratificação de um convênio por 
qualquer Membro, prejudicará qualquer lei, sentença, costume ou acordo que garanta aos 
trabalhadores condições mais favoráveis que as que figurem no convênio ou na 
recomendação. 

Desta forma, constata-se o flagrante status de inconstitucionalidade da norma em 
comento, pois não é impossível, ainda mais no atual parâmetro político e jurídico 
brasileiro, que sejam elaboradas negociações coletivas com o fito de reduzir as garantias 
mais benéficas contidas em leis, sob a justificativa precária de que deve prevalecer a 
pactuação entre os atores da relação laboral, sem se analisarem as circunstâncias do caso 
concreto, o grau de hipossuficiência do trabalhador, os prejuízos advindos de um ACT ou 
CCT em seus contratos, dentre outros aspectos. 

Por fim, ressalte-se que o Estado, em sua função legislativa e judicante, no que se 
refere às relações privadas lato sensu, apenas interfere nestas quando há considerável 
grau de desiquilíbrio ou de inobservância das normas de ordem pública. Ao analisar o teor 
do novel dispositivo legal em epígrafe, vê-se uma grande possibilidade de afronta a 
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aquelas, constatando-se, pois, uma violação aos princípios e premissas constitucionais 
relacionadas ao Direito do Trabalho. 

 

2.  Limitações à gratuidade da justiça, no âmbito processual. 

A Reforma de 2017 contém disposições que estabelecem novos parâmetros para 
que o magistrado, no âmbito da Reclamação Trabalhista, conceda a gratuidade de justiça.  

A  possibilidade de garantir ao empregado – parte geralmente hipossuficiente – não 
ser isento do pagamento das custas e emolumentos relacionados ao ajuizamento e 
andamento do processo, fere direito fundamental do trabalhador, que será constrangido 
de buscar os seus direitos, pela mera possibilidade de ser condenado em pagamento de 
custas; pois as verbas trabalhistas são verbas alimentares e a possibilidade de não obter 
sucesso na ação e ainda ter que pagar custas processuais e pagar honorário de 
sucumbência, praticamente inibe o ajuizamento de ações trabalhistas, pelo Reclamante.  

Essa fixação de regras, entretanto, dificulta o acesso dos trabalhadores ao ingresso, 
no Poder Judiciário, para terem seus pedidos relacionados ao trabalho prestado ao 
empregador, vez que deixa de observar as particularidades e peculiaridades do caso 
concreto e passa a analisar critérios unicamente baseados na renda do indivíduo, o que 
comprova uma flagrante violação aos preceitos legais e constitucionais. 

 

2.1  direito assegurado no art. 5º, DA CF/88 

A Constituição da República de 1988 dispõe sobre várias prerrogativas inerentes à 
dignidade da pessoa humana, imprescindíveis para a consolidação do Estado Democrático 
de Direito, uma vez que visa possibilitar, a todas as pessoas, o acesso às garantias 
jurídicas, com vistas à salvaguarda de direitos relacionados à vida, à liberdade, dentre 
outros. 

Um dos direitos que são decorrentes das amplas garantias elencadas no texto 
constitucional é o acesso à justiça. Tendo em vista o princípio da inafastabilidade do poder 
jurisdicional (ex vi do art. 5º, inciso XXXV, CF/88), é assegurada a todas as pessoas a 
obtenção da resolução de determinada lide pelo Estado-Juiz, imparcial, o qual deve 
observar pelas limitações legais vigentes no ordenamento jurídico. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito 

Todavia, o Brasil é um país de desigualdades muito acentuadas e, além disso, os 
serviços prestados pelo Poder Judiciário são onerosos, custeados, principalmente, pelos 
valores pagos pelo contribuinte, por meio de tributos (GUEDES, 2019). Caso não fosse 
estabelecida a possibilidade de que pessoas, com carência de recursos para subvencionar 
as atividades necessárias à solução litígios, estar-se-ia diante de um Estado de Coisas 
Inconstitucional, inviabilizando direito salutar à dignidade humana. Tal idiossincrasia 
pode ser verificada com os parâmetros arrolados pela Corte Constitucional Colombiana: 

[...] entre os fatores considerados pelo tribunal para definir a existência do estado de coisas 
inconstitucional, destacam-se: a) a vulneração massiva e generalizada de vários direitos 
fundamentais que afetam um número significativo de pessoas; b) a prolongada omissão das 



Lucas Andrade do Nascimento - Rafael Cândido da Silva  
Valmir César Pozzetti 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  164 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantir esses direitos; c) a não adoção 
de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias necessárias para evitar a 
vulneração dos direitos; d) a existência de um problema social cuja solução demanda a 
intervenção de várias entidades, requer a adoção de um conjunto complexo e coordenado de 
ações bem como compromete significativos recursos orçamentários; e) a possibilidade de se 
lotar o Poder Judiciário com ações repetitivas acerca das mesmas violações de direitos. 

(O estado de coisas inconstitucional: a perspectiva de atuação do Supremo Tribunal Federal a 
partir da experiência da Corte Constitucional colombiana, p. 81). 

Dispõe a CF/88, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ressalte-se 
que tal garantia é investida de integralidade – ou seja, completa, total.  

Portanto, é imprescindível entender o sentido da norma na promoção do acesso à 
justiça, dado  que a assistência jurídica gratuita é, com efeito, uma das garantias 
processuais relativas à igualdade material, visto que quando o Estado oferece tal 
prerrogativa aos considerado necessitados, tem-se uma busca do equilíbrio de forças 
entre reclamante e reclamado, para que o hipossuficiente possa participar do litígio de 
modo mais equitativo em relação aos indivíduos com melhores condições financeiras. 

Destaque-se o que dispõe a norma oriunda da Reforma Trabalhista: 

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior 
do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que 
serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.                          

[...] omissis. 

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de 
qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, 
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior 
a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social.  

As modificações na CLT têm o intuito de restringir o alcance da norma 
constitucional, no que se refere à assistência judiciária gratuita. Utilizou-se como 
parâmetro, no dispositivo legal acima transcrito, uma porcentagem atrelada ao valor 
máximo dos benefícios do RPPS, como se a respectiva quantia fosse aplicável a todos os 
casos em que o reclamante (que geralmente é o trabalhador) pleiteia pela gratuidade da 
justiça. 

A depender da situação fática, um indivíduo que possui a renda superior àquela 
utilizada como critério para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser 
considerado hipossuficiente. Pode-se levar em consideração os valores estimados em 
estudos sobre finanças e economia: por exemplo, o DIEESE levantou o dado de que, em 
2018, o salário ideal para que o brasileiro tivesse acesso a itens básicos para sua 
subsistência seria de R$ 3.783,39; mais que o triplo do salário mínimo vigente. Far-se-ia 
injusto, portanto, retirar o custeio da subsistência de um trabalhador para que este venha 
a ingressar no Judiciário, com o desígnio de resolver determinado litígio, ocasionando 
prejuízos ao seu padrão de vida e de seu núcleo familiar (UOL, 2018). 

Ressalte-se, ainda, que, para fins de comprovação da insuficiência de recursos para 
o dispêndio com as custas processuais, o interessado deve seguir os ditames previstos no 
artigo 99, do Código de Processo Civil, em consonância com o princípio da subsidiariedade 
(art. 15e 99, CPC/2015): 
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Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente. 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

 A Declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, 
podendo ser elidida se o contrário for provado. Ainda, a jurisprudência entende que é 
válida a demonstração da ausência de recursos do litigante por meio de imposto de renda, 
no qual se discriminam ganhos e despesas do indivíduo, sem fazer alusão a valores exatos, 
como fora o caso da reforma em questão: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDERFERIMENTO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA 
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 

Comprovada a hipossuficiência da parte que a impeça de arcar com as despesas do processo 
sem prejuízo próprio ou da sua família, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que 
se impõe. 

(TJ-SC – AI: 20150894726 Capital 2015.089472-6. Relator: Fernando Carioni. Data de 
Julgamento: 22/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 

 

2.2.  Conflito de leis infraconstitucionais. 

O benefício da gratuidade da justiça surgiu muito antes da promulgação da atual 
Constituição Federal. Já em 1950, a Lei nº 1.060, disciplinou o uso da referida garantia 
pelos litigantes, a saber: 

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam 
receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência 
judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. 

Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até 
decisão final do litígio, em todas as instâncias. 

Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência 
judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do 
beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda 
e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei. 

Esclareça-se, porém, que esta norma já fora, em sua maioria, revogada por leis 
supervenientes ou teve dispositivos não recepcionados pela vigente Carta Magna Federal. 
Atualmente, no âmbito do Direito processual civil, a matéria está disciplinada nos artigos 
98 a 102, do CPC/2015: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei. 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por 
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos 
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.  
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Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação 
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a 
qual caberá apelação.  

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá 
efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as 
relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação 
das sanções previstas em lei. 

A primeira disparidade que pode ser detectada quanto à concessão de assistência 
judiciária encontra-se no artigo 1º, da Lei n.º 1.060/1950 e o art. 790, §3º, da CLT (cujo 
teor é oriundo da Reforma Trabalhista). 

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam 
receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência 
judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. 

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior 
do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que 
serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.  

[...] 

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de 
qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, 
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior 
a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social.  

Enquanto aquela possui um sentido mais abrangente, de garantir a gratuidade da 
justiça a todos os reconhecidamente hipossuficientes (aos quais ela denomina 
“necessitados”), a Lei nº 13.467/2017 visa limitar o acesso a este direito, utilizando como 
parâmetro valores que, como demonstrado anteriormente, não condizem com as 
condições sociais, financeiras e estatísticas do país. 

Tem-se que a Reforma Trabalhista distancia-se do modo de concessão de garantias 
processuais previstas na CF/88, visto que esta última tão somente estabelece a assistência 
judiciária a pessoas que não tenham condições de arcar com as custas processuais; sem 
inferir, de modo preciso, quaisquer parâmetros para definir tal requisito. 

Neste sentido, o Código de Processo Civil estabelece: 

Art. 99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

[...] 

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa 
natural. 

Com o desígnio de evitar a utilização indevida da assistência judiciária gratuita, dada 
a onerosidade dos serviços públicos, a legislação processual civil admite, de modo 
relativo, a veracidade da alegação do litigante que afirme não poder arcar com as despesas 
relacionadas à lide. Ressalte-se que a própria legislação permite ao juiz o indeferimento 
do referido pleito, se verificar que a parte não faz jus à percepção do respectivo apanágio. 
Nelson Nery Jr. (2015, p. 524) comenta: 
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A CF 5º LXXIV, que garante assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem 
essa situação, não revogara a LAJ 4º e também não interfere neste CPC 99. Basta a simples 
alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência 
judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. 
Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, 
prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do 
interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do 
acesso à Justiça (CF 5º XXXV) e da assistência jurídica integral (CF 5º LXXIV). 

 

Reforçando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da 
Súmula nº 463, dispõe: 

Súmula nº 463 do TST. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. 

I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, 
basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, 
desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 
2015); 

Outrossim, verifica-se a controvérsia entre as normas contidas nas legislações 
processuais civil e trabalhista, apresentando um considerável contrassenso entre elas: 
enquanto a CLT, de caráter protetivo e pro labore, obsta a possibilidade do trabalhador 
ingressar em juízo, dificultando a isenção das custas e emolumentos, o CPC, com poucas 
disposições protetivas, viabiliza a maior aplicabilidade deste direito, sem, deixar de 
evidenciar a apresentação de prova em contrário quanto à condição de hipossuficiente da 
parte. 

Considera-se, deste modo, um conflito de normas infraconstitucionais e entre os 
princípios que as revestem. Entendemos, pois, que o CPC/2015 encontra-se mais 
adequado à ordem constitucional brasileira, dado o notório prejuízo da aplicação da 
norma celetista na prática, inviabilizando o acesso à justiça e, deste modo, violando 
preceito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

2.3.  Força normativa do princípio da gratuidade da justiça. 

Segundo Carvalho (2008, p. 252), pode-se conceituar princípio como uma norma 
carregada de forte conotação axiológica, que introduz valores relevantes para o sistema e 
influi consideravelmente na ordem jurídica e, em algumas vezes, advém de preceito 
expresso, enquanto que outros princípios são implícitos; ou seja, ora se apresentam como 
valores, ora como limites objetivos. 

Para Celso Antônio Bandeira de Melo (1991, p. 230): 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que e irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espirito e 
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica 
e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tónica e lhe dá sentido harmónico. 

Nesse sentido, é necessário evidenciar que certos princípios que regem o Direito 
material e processual trabalhista no Brasil estão sob ameaça, tendo em vista o advento da 
Lei nº 13.467/2017. Um deles, o qual será explicitado em seguida, é o princípio da 
gratuidade da justiça. 
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De modo semelhante a outros ramos do Direito, a seara trabalhista contém, em sua 
essência, princípios inerentes à sua aplicabilidade social, os quais foram ao base 
normativa de direitos, garantias e obrigações nas relações de trabalho. 

Frise-se que as garantias em questão encontram-se plenamente relacionadas com o 
princípio da proteção, uma vez que o acesso à justiça é viabilizado à classe trabalhada, a 
qual, geralmente, não dispõe de poder aquisitivo suficiente para custear as despesas 
processuais. Portanto, os preceitos normativos existentes no ordenamento jurídico têm o 
condão de reparar o considerável contraste socioeconômico que é inerente ao contexto 
do empregado. 

Neste sentido, Torales e Costa (2018, p. 03) preconizam: 

[...] o princípio da proteção ocupa no direito do trabalho função central, ante a necessidade de 
proteção do trabalhador, pois se assim não fosse, este ficaria sujeito ao domínio dos desejos 
de seu empregador em troca de somente sobreviver. Frisa-se, ficaria sujeito unicamente a 
subordinação dos interesses daquele que tem recursos para produzir riquezas, em troca de 
minimamente existir, para novamente submeter sua energia até que restasse esgotada, e não 
mais servisse aos interesses daquele que toma seu trabalho. 

Importante destacar, também, que a força normativa de um princípio 
consubstancia-se na capacidade de ser uma diretriz que rege a elaboração e 
desenvolvimento de normas em determinado contexto. Diante disso, tem-se o 
direcionamento doutrinário de Bonavides (1997, p. 262), o qual discorre: 

[...] Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos 
válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, 
através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que não devem ser 
normas também eles... Em segundo lugar, a função para a qual são extraídos e empregados é a 
mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso.  

Dado o status de garantia constitucional, as restrições e critérios de concessão 
questionáveis sobrelevadas à gratuidade da justiça e suas decorrências, afrontam 
consideravelmente o arcabouço principiológico em questão. 

A incompatibilidade ontológica entre o balizamento de condições para a efetivação 
do acesso à justiça e as extensas garantias inerentes à condição desfavorecida do 
trabalhador atesta o quão eivada de violação aos direitos trabalhistas está o dispositivo 
legal em comento. 

Por fim, importante acentuar que, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo 
Janot, ajuizou, em agosto de 2017, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766, 
refutando os pontos da Lei 13.467/2017, no tocante à gratuidade da Justiça. Até o 
presente momento, a referida ação encontra-se pendente de julgamento, o qual obsta a 
esta pesquisa tecer apontamentos sobre eventual decisão do Supremo Tribunal Federal: 

Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias de amplo e 
igualitário acesso à Justiça, as normas impugnadas inviabilizam ao trabalhador 
economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais de demanda trabalhista e impõe-
lhe pagamento de custas e despesas processuais de sucumbência com uso de créditos 
trabalhistas auferidos no processo, de natureza alimentar, em prejuízo do sustento próprio e 
do de sua família.  

Assim, enquanto o STF não realiza a análise das ações de impugnação da Reforma 
Trabalhista, o trabalhador brasileiro depara-se com uma série de arbitrariedades e 
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limitações que podem impedir-lhe de ingressar no Judiciário, para buscar resolver 
quaisquer lides ou controvérsias que se originaram no âmbito de sua atividade. 

 

3.  Não obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical. 

Em geral, as entidades, sejam quaisquer seus ramos de atuação, precisam de 
recursos financeiros para subsidiar suas atividades. Os sindicatos, por sua vez, são as 
principais entidades que representam diversas classes de empregados no Brasil (CUNHA, 
2018). Conquanto não haja, no ordenamento jurídico pátrio, uma definição de tal 
modalidade de associação, a CLT enumera parte de suas atribuições, a saber: 

Art. 513, CLT. São prerrogativas dos sindicatos:  

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à 
atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos coletivos de trabalho;  

c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal;  

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos 
problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal;  

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou 
profissionais ou das profissões liberais representadas.  

Parágrafo Único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa de fundar e 
manter agências de colocação.  

No entanto, as disposições da Lei nº 13.467/2017 retiram das entidades sindicais o 
poder de exigir dos trabalhadores brasileiros o valor referente à contribuição sindical. Os 
efeitos desta medida, todavia, podem se mostrar prejudiciais à defesa dos interesses dos 
empregados, como será demonstrado adiante. 

 

3.1.  Receita sindical e o enfraquecimento dos sindicatos. 

A gama de atribuições arroladas pela legislação trabalhista aos sindicatos, passa a 
ser inviável, ficando as referidas entidades sem poder efetivá-las, na prática, pela ausência 
de recursos financeiros. Assim, a possibilidade de instituição de contribuições às 
categorias econômicas correspondentes resta como o instrumento mais eficiente para 
manter o pleno funcionamento das entidades sindicais.  

Destaque-se que, em relação às formas de custeio dos sindicatos, a receita dessas 
associações consubstancia-se em contribuição sindical obrigatória, da contribuição 
confederativa, da chamada contribuição assistencial e das mensalidades dos associados 
do sindicato, sendo esta primeira o principal meio de obtenção de recursos para as 
referidas entidades. 

Entretanto, a Lei nº 13.467/2017 trouxe novas disposições acerca da contribuição 
sindical obrigatória, ao alterar o teor do art. 578, da CLT, nos seguintes termos: 

Art. 578, CLT.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias 
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas 
entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na 
forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. (gn) 
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Essa exclusão do caráter de compulsoriedade da contribuição sindical vai de 
encontro à sistemática histórica e teleológica que possui, como bem estatui GODINHO 
(2016, p. 1487): 

A contribuição sindical obrigatória é a mais controvertida, do ponto de vista político-
ideológico, dessas receitas. Prevista na ordem jurídica desde a implantação do tradicional 
sistema sindical corporativista, há várias décadas, inicialmente sob a denominação de imposto 
sindical, foi, tempos depois, rebatizada com epíteto mais eufemístico, ainda hoje prevalecente. 
Encontra-se regulada de modo minucioso pela CLT (arts. 578 a 610). 

Trata-se de receita recolhida uma única vez, anualmente, em favor do sistema sindical, nos 
meses e montantes fixados na CLT, quer se trate de empregado, profissional liberal ou 
empregador (arts. 580 e seguintes). IIustrativamente, no caso de empregado, este sofrerá o 
respectivo desconto, na folha de pagamento do mês de março, à base do salário equivalente a 
um dia de labor. 

Na prática, o texto modificado pela Reforma visou condicionar o pagamento da 
contribuição sindical ao assentimento dos empregados, de forma expressa e anterior à 
cobrança do quantum. Todavia, os impactos que tal medida governamental ocasionaram 
aos sindicatos não pode ser olvidada, dado que tal valor era o principal componente da 
receita dessas organizações. 

As funções precípuas dos sindicatos estão diretamente relacionadas às questões 
envolvendo a representação dos trabalhadores em dissídios coletivos, bem como à 
assistência destes em situações de dispensa, indicativos de greve, dentre outros. Logo, é 
imprescindível que essas entidades possam dispor de valores razoáveis, para que 
mantenham a sua funcionalidade, buscando conter os excessos de muitos atos de 
empregadores que, visando o lucro, ultrapassam os limites da lei vigente. 

Ainda, a Reforma Trabalhista tem trazido outras modificações que afetam as 
entidades do ramo sindical: além de diminuir as organizações que detém a 
representatividade dos trabalhadores, reduzindo de forma drástica, os recursos inerentes 
à sua subsistência, possibilitou, de igual modo, eventual acordo entre empregado e 
empregador, bem como o ajuste individual de banco de horas, jornada de trabalho e a 
rescisão contratual, sem necessidade de homologação pelo sindicato correspondente.  

O tão criticado “protecionismo” da CLT perfaz-se, com efeito, na busca do equilíbrio 
na relação entre o proletariado e o meio patronal, evitando arbitrariedades deste último 
em face daquele. Com um rol de revogações e alterações na legislação em referência, o 
trabalhador fica mais vulnerável ao alvedrio de seu empregador, sendo compelido a 
aceitar condições e imposições que extrapolam o mínimo de um labor digno, diante da 
ausência de uma salvaguarda que anteriormente era garantida por meio das entidades 
sindicais. (DANTAS JÚNIOR, 2017, p. 280) 

Ademais, a vulnerabilidade do empregado acentua-se sem a presença contínua e 
fortalecida das entidades representativas, sendo mais um fator para se considerar que as 
prescrições contidas na Lei nº 13.467/2017 são inconstitucionais. 

 

3.2.  O caráter de imposto e o atributo da compulsoriedade da contribuição 
sindical. 
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Quanto a este ponto, é forçoso salientar que tanto o texto constitucional quanto o 
celetista tratam sobre a natureza da Contribuição Sindical é de imposto, por meio dos 
dispositivos abaixo colacionados: 

Art. 548, CLT. Constituem o patrimônio das associações sindicais:  

a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou 
profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a 
denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do Capítulo III deste Título;  

Art. 8º, CF/88. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

[...] 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;  

Art. 149, CF/88. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo. 

Por meio de uma análise de tais normas, pode-se conceber que a Contribuição 
Sindical tem relação direta com a definição de tributo, arrolada no artigo 3º, do Código 
Tributário Nacional, o qual estatui que: 

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. 

Essa concepção é sedimentada por Martins (2009, p. 43): 

Contribuição sindical é a prestação pecuniária, compulsória, tendo por finalidade o custeio de 
atividades essenciais do sindicato e outras previstas em lei. A contribuição sindical envolve 
uma obrigação de dar, de pagar. É pecuniária, pois será exigida em dinheiro. Tem natureza 
compulsória, visto que independe da pessoa ter ou não interesse de contribuir para os 
sindicatos, porque o vínculo obrigacional decorre da previsão da lei, que determina o 
recolhimento. 

Nesta senda, em atenção às mudanças advindas com a Lei 13.467/2017, nota-se que 
o atributo da compulsoriedade fora afastado das características intrínsecas das 
Contribuições Sindicais, como demonstrado alhures. Logo, tal encargo pecuniário deixa 
de pertencer ao regime jurídico tributário pátrio, e sua natureza passa a ser questionada. 

A controvérsia relacionada à essência de tais contribuições é que, embora boa parte 
do montante recolhido seja direcionado aos sindicatos, uma fração desses valores fica 
destinado à Conta Especial Emprego Salário que, por sua vez, tem suas aplicações voltadas 
aos programas governamentais, a exemplo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
segundo o que dispõe a CLT: 

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes 
créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo 
Ministro do Trabalho:  

[...] 

d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; 
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Vale frisar, ainda, o posicionamento do Desembargador Francisco Giordani, do TRT 
da 15ª Região, a respeito de tal matéria: 

E dúvida não há que a contribuição sindical em questão, antigo imposto sindical, tem natureza 
parafiscal, mesmo porque parte dela é destinada aos cofres da União e revertida ao Fundo de 
Amparo do Trabalhador - FAT, que custeia programas de seguro-desemprego, abono salarial, 
financiamento de ações para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho, emprego e 
renda. 

Definida tal contribuição como imposto, ou, tributo, inafastável a conclusão de que tem caráter 
obrigatório ou compulsório, por outras palavras, não-facultativo. 

[...] 

Lado outro, abstração feita à gritante inconstitucionalidade, de todo modo, desnecessário 
tecer maiores digressões a respeito da importância e/ou dependência da agremiação sindical 
em relação às contribuições pretendidas, indispensáveis para a sua sobrevivência, mormente 
considerando que abrupta a sem qualquer período e/ou condições transitórias que 
preparassem a retirada de sua obrigatoriedade. 

(TRT-15: Mandado de Segurança nº 005385-57.2018.5.15.0000. Data de julgamento: 
02/03/2018.) 

Deste modo, vê-se a falta de precisão técnica do texto da Reforma Trabalhista, no 
tocante às definições já consolidadas acerca de direitos, ônus e encargos de empregados, 
empregadores, entidades estatais e sindicatos. Tendo como fim a desregulamentação de 
garantias obtidas com tanto esforço ao longo dos anos, em detrimento da manutenção de 
privilégios da classe patronal, o Legislativo brasileiro parece olvidar a sistemática 
histórica, teleológica e substancial intrínseca à Consolidação das Leis do Trabalho e suas 
prescrições. 

Diante desta realidade, vê-se que, a partir do momento em que o legislador retira a 
obrigatoriedade do pagamento da Contribuição Sindical, não só torna inexpressiva a 
atuação dos sindicatos, mas também prejudica o desenvolvimento de vários programas 
de desenvolvimento nacional, que visam assegurar melhores condições de vida a boa 
parte da população brasileira, que é umas das funções precípuas do Estado. 

Além disso, a forma pela qual fora tornada facultativa a contribuição sindical contém 
vício de inconstitucionalidade, quanto à opção adotada pelo legislador para realizar tal 
mudança. Neste contexto, dispõe o texto constitucional: 

Art. 146, da CF/88. Cabe à lei complementar:  

[...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes;  

Art. 150, da CF/88. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (gns) 
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Uma vez que a CF/88 prevê a instituição da contribuição sindical, não caberia a Lei 
nº 13.467/2017, legislação ordinária, dispor sobre tal matéria. Ainda, importante 
destacar que uma isenção só poderia ser concedida por uma norma específica, 
diferentemente do teor da Reforma Trabalhista, haja vista que suas disposições tratam de 
vários artigos da CLT. 

Dessa forma, verifica-se que a facultatividade do pagamento da contribuição sindical 
afronta disposições basilares do texto constitucional, da legislação tributária e até mesmo 
padece de técnica legislativa consistente, imiscuídas no teor da Reforma Trabalhista, 
resultado da barganha entre os setores políticos na esfera federal, que traz consequências 
desastrosas ao sistema sindical brasileiro. 

Conforme Cucolo (2019, pp.) “Em junho de 2018 os ministros do STF decidiram pela 
constitucionalidade do fim do imposto sindical obrigatório, controvérsia que foi tema de 
20 ações”. 

 

3.2.  O princípio da unicidade sindical e a liberdade de escolha do trabalhador. 

Existe uma quantidade considerável de sindicatos no Brasil. Segundo o Ministério 
do Trabalho (2019), em março de 2019, havia 16.923 entidades sindicais com registro 
ativo, dentre as representantes de empregados e de empregadores. Tal quantidade, um 
tanto quanto expressiva, pode ser considerada razoável, devido aos parâmetros 
estabelecidos pela Lex Fundamentalis, a saber: 

Art. 8º, da CF/88. [...] omissis.  

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município; 

[...] 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

O modelo de estrutura dos sindicatos no Brasil consolidou-se com base no Princípio 
da Unicidade, o qual, segundo Leite e Obregon (2017, p. 14) “determina que o trabalhador 
não tem livre poder para escolher o sindicato ao qual se filiará, que o melhor o represente, 
isto porque o sindicato é único para uma determinada categoria ou profissão, não 
podendo coexistir mais de um sindicato para um mesmo grupo num mesmo local”. 

Embora tenha o condão de evitar o surgimento de entidades pelegas, sem 
representatividade efetiva, o texto da Reforma vai de encontro aos preceitos da 
Convenção nº 87, da OIT que, muito embora não tenha sido adotado e ratificado pelo 
Brasil, prevê como garantia preambular a prevalência da liberdade do indivíduo em optar 
pela associação, ex vi do seu artigo 2º: Trabalhadores e empregadores, sem distinção de 
qualquer espécie, terão o direito de constituir, sem prévia autorização, organizações de sua 
própria escolha e, sob a única condição de observar seus estatutos, a elas se filiarem. 

A norma elaborada pela OIT dá primazia ao direito de escolha do patrão ou do 
empregado de selecionar a entidade que melhor atende às suas necessidades e seus 
posicionamentos no tocante às relações laborais. Em posição antagônica, o texto 
constitucional visou a contenção de um número exorbitante de associações sindicais, 



Lucas Andrade do Nascimento - Rafael Cândido da Silva  
Valmir César Pozzetti 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  174 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

considerando as dimensões territoriais e o valor histórico que os sindicatos possuem na 
evolução do Direito do Trabalho. 

Deve-se ressaltar que, sendo um o Brasil um país de elevadas disparidades sociais, 
um dos últimos Estados a abolir o sistema escravocrata (cerca de cento e trinta anos de 
“liberdade”), seu ordenamento jurídico tende a observar a proteção do direito da classe 
trabalhadora que, via de regra, é mal remunerada, passa por constantes pressões no 
ambiente de labor e tem visto, nos últimos anos, um declínio vertiginoso no número de 
vagas de emprego, decorrentes da crise econômica ocasionada por uma política pública 
falha, austera, que dá proeminência a interesses escusos dos mais favorecidos 
economicamente (DELGADO, 2018). 

Ocorre ainda, que, na prática, o recolhimento facultativo da contribuição sindical 
prejudica consideravelmente a existência das entidades sindicais, como se conhece hoje 
em dia. Isto porque, conquanto prevaleça o sistema da Unicidade, a quantia de tais 
associações, descrita anteriormente, é vultosa e demanda recursos de mesma magnitude 
para as atribuições legais conferidas aos sindicatos sejam plenamente atendidas. 

Não se deve ignorar que o próprio artigo 8º, da CF/88, em seu inciso V, indica que a 
liberalidade do indivíduo em associar-se ou não deve ser respeitada; daí a razão de ser, 
segundo os defensores da Reforma, de que o pagamento da contribuição prevista na 
norma retromencionada deve adequar-se ao parâmetro opcional, ao arbítrio dos 
empregados. 

Nada obstante tal contexto, os empregados, no Brasil, estão à mercê de flagrantes 
ilegalidades em boa parte das relações de trabalho. O sindicato é o mecanismo 
intermediador desse vínculo e, dessa forma, torna-se cada vez mais enfraquecido, sem 
poder prestar a assistência devida aos trabalhadores, que não dispõem de meios mais 
eficientes para cessar os atos explicitamente contrários à ordem jurídica, advindos de 
seus patrões, e a eles se subordinam por questões de sobrevivência. 

Outrossim, há quem defenda a tese de que, hodiernamente, com as várias opções 
para se obter informações de cunho jurídico é mais ampla, o trabalhador não deve ser 
visto como totalmente vulnerável, como forma de compelir diversas “flexibilizações” no 
que se refere às garantias das relações de trabalho. Os que seguem esse entendimento 
parecem “esquecer” a nítida desigualdade entre os patrões e trabalhadores, a estrutura 
que cada um possui para manter prerrogativas e a submissão de razões econômicas a que 
está sujeito o proletário. 

Mais uma vez, padece o legislador brasileiro de entendimento da realidade do país 
em que figura como autoridade. O que o sistema sindical pátrio necessita é, 
evidentemente, de uma reforma em seus instrumentos, no tocante à sua criação e 
atribuições, tornando esta última proporcionais ao patrimônio auferido por tais 
entidades. Do contrário, de modo progressivo, haverá a extinção de diversas associações; 
ocasionando, por conseguinte, o fim da representatividade dos trabalhadores e a 
subordinação destes a “liberalidades negociais” previstas em lei, a exemplo do “caráter 
opcional” da homologação da rescisão contratual. Esse cenário caliginoso é bem descrito 
na lição Dantas Júnior (2017, p. 283): 

Ora, a consequência dessas características é facilmente imaginável: o sindicato dos 
empregados concordará com qualquer cláusula que a empresa queira incluir em norma 
coletiva, em troca de alguma taxa ou alguma comissão que lhe propicie renda para a 
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sobrevivência. De modo mais direto, a representatividade pelos sindicatos, que hoje já é ruim 
[...], tenderá a ficar ainda pior, com a clara tendência de prevalência dos interesses de tais 
sindicalistas sobre os interesses da classe que deveriam representar. 

Com todos os efeitos e disposições contidos na Lei nº 13.467/2017, uma das 
principais consequências que devem afetar diretamente os sindicatos é o seu 
enfraquecimento e a posterior extinção de muitos, por falta de subvenções para sua 
manutenção. 

 

Conclusão 

A problemática levantada com a presente pesquisa visou analisar se as 
determinações legais compreendidas na Lei nº 13.467/2017 deveriam ou não ter eficácia 
no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que há aparente confronto aos preceitos 
elencados na Constituição Federal de 1988.  

O cenário político brasileiro tem se evidenciado cada vez mais obscuro, desde a 
promulgação da Lei nº 13.487/2017. A eleição de um Chefe de Estado que retrata bem o 
títere de um indivíduo “liberal na economia e conservador nos costumes” revela o quão 
drásticas tendem a ser as mudanças no país, no tocante às políticas sociais para os menos 
favorecidos, sobretudo da classe trabalhadora. 

Os objetivos do estudo realizado, ao longo da elaboração deste Projeto, foram 
atendidos, visto que foi possível analisar, apontar, demonstrar e evidenciar as normas da 
Reforma Trabalhista com os princípios, leis e a Constituição Federal, as quais possuem 
determinações totalmente distintas daquela. 

Por meio de uma análise acurada e sistemática, através da legislação vigente, farta 
literatura e jurisprudência dos Egrégios Tribunais, verificou-se que a Reforma Trabalhista 
não só contém vícios agudos de inconstitucionalidade, como ocasionou diversas falhas de 
entendimento, julgamento e aplicação prática no contexto jurídico, de tão equivocada e 
morosa que fora sua elaboração. 

O imprescindível debate sobre as mudanças na CLT é tão somente uma amostra da 
falta de aptidão técnica de muitos indivíduos que permeiam a cena política brasileira, 
fadados ao anseio de seus próprios interesses, visando criar um Estado Máximo para si e 
Mínimo para os que estão à margem dos seus privilégios. Os anseios da classe 
trabalhadora, a maior potência de desenvolvimento do país, ficam em segundo plano, em 
detrimento de conflitos entre os Poderes e seus representantes, que não parecem ter fim. 

Ressalte-se que, em termos técnicos, conquanto uma norma ordinária tenha a 
presunção de constitucionalidade a seu favor (e que o Supremo Tribunal Federal já as 
tenha declarado constitucionais em ações específicas) a lição que a história nos traz é que, 
muitas vezes, as determinações oriundas do Estado não são legítimas; tampouco 
favorecem seus cidadãos. Daí, a razão de ser da pesquisa: trazer subsídios críticos para a 
jurisdição estatal agir com base na Justiça e ditames constitucionais, quando a lei resta 
injusta, em momentos de crises morais e políticas severas. Dessa forma, concluiu-se que 
a novel de 2017, a Reforma Trabalhista, mostra-se inconstitucional, devendo ser 
revogada, nos aspectos aqui trabalhados. 

 



Lucas Andrade do Nascimento - Rafael Cândido da Silva  
Valmir César Pozzetti 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  176 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Referências 

ALMEIDA, André Luiz Paes. CLT e Súmulas do TST Comentadas. 15ª Edição. São Paulo: 
Rideel, 2016. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição. São Paulo: Malheiros, 
1997. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do. Congresso Nacional, Brasília, 1988. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis 
Trabalhistas. Presidência da República, Rio de Janeiro, 1943. 

BRASIL. Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos necessitados. Presidência da República, Rio de 
Janeiro, 1950. 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Presidência 
da República, Brasília, 2015. 

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações 
de trabalho. Presidência da República, Brasília, 2017. 

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Presidência da República, Brasília, 1966. 

BRASIL. Ministério do Trabalho. Sindicatos com registro ativo. Disponível em: 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/cnes/relatorios/painel/GraficoTipo.asp. 
Acesso em 28 mar. 2020. 

BRASIL. STF – Recurso Extraordinário RE n.º 590.415 SC. Relator: Ministro Luís 
Roberto Barroso, DJE: 29/05/2015. 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 276. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_30
0.html#SUM-276. Acesso em 22 nov. 2020. 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 463. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_451_60
0.html#SUM-463. Acesso em 22 nov. 2020. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. São Paulo: 
Noeses, 2008. 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 2ª Edição. Niterói, Impetus, 2008. 

COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença T-025/04. Disponível em: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm. Acesso em: 
11 fev. 2019. 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em 10 jul. 2020. 



Inconstitucionalidades na reforma trabalhista brasileira de 2017 – Lei nº 13.467/2017 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  177 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Convenção 87, OIT. Disponível em:  
http://www.ilo.org/public//portugue/region/ampro/brasilia/info/download/co
nv_87.pdf. Acesso em 25 mar. 2020. 

CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho. Salvador: Editora JUSPODIVM, 2018. 

CUCOLO, Eduardo. STF ainda avalia 8 pontos da reforma trabalhista, 2 anos após 
sanção. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/stf-
ainda-avalia-8-pontos-da-reforma-trabalhista-2-anos-apos-sancao.shtml, 
consultado em 23 jul. 2020 . 

CUNHA, Alcir Kenupp. O fim da universalidade e da compulsoriedade da 
contribuição sindical como oportunidade de renascimento dos sindicatos. 
Revista trabalhista Direito e Processo, Ano 17, nº 59. Set/2018. 

DANTAS JÚNIOR, Aldemiro Rezende. Fim da Contribuição Sindical Obrigatória - 
Consequências para as entidades sindicais e categorias representadas. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Edição especial. Nov/2017. 

DELGADO, Maurício Godinho. A reforma trabalhista no Brasil. Com os comentários à 
Lei n. 13.467/2017. 2ª edição – São Paulo: LTr, 2018. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª edição. São Paulo: 
LTr, 2017. 

GUEDES, Aline. Sistema tributário leva a país desigual, avaliam senadores. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/sistema-tributario-leva-a-pais-desigual-dizem-senadores. Acesso em 29 
abr. 2020. 

LEITE, Letícia Durval. OBREGON, Marcelo Fernando Quiroga. As influências da 
Convenção nº87 da OIT na reforma sindical brasileira (Lei nº13.467/17) e o 
sistema sindical na Constituição Federal. 2017. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19877&r
evista_caderno=16. Acesso em 28 mar. 2020. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Contribuições Sindicais: Direito Comparado Internacional – 
Contribuições Assistencial, Confederativa e Sindical. 5ª edição. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23ª edição, São Paulo: Atlas, 2007. 

MELO, Celso António Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: 
RT, 1991. 

NERY JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de 
Processo Civil. 1ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

ONU. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1789. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-
criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-
do-cidadao-1789.html. Acesso em 29 out. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/stf-ainda-avalia-8-pontos-da-reforma-trabalhista-2-anos-apos-sancao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/stf-ainda-avalia-8-pontos-da-reforma-trabalhista-2-anos-apos-sancao.shtml


Lucas Andrade do Nascimento - Rafael Cândido da Silva  
Valmir César Pozzetti 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  178 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Senado Federal. Consolidação das Leis do Trabalho completa 70 anos. Disponível 
em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/04/30/consolidacao-
das-leis-do-trabalho-completa-70-anos&gt. Acesso em 17 ago. 2020. 

STF. PGR questiona dispositivos da reforma trabalhista que afetam gratuidade da 
justiça. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353910. 
Acesso em: 03 abr. 2020. 

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Malheiros, 
2014. 

TORALES, Cassiano Ramos; COSTA, Wander Medeiros Arena da. Força Normativa dos 
princípios aplicados ao trabalho face à Reforma Trabalhista. Revista Jurídica 
Direito, Sociedade e Justiça/RJDSJ, v. 6, n. 1, Mar. – Jun/2018. 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJ-SC. Agravo de Instrumento: AI 
20150894726 Capital 2015.089472-6. Relator: Desembargador Fernando 
Carioni. DJE: 22/03/2016. 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Mandado de Segurança nº 005385-
57.2018.5.15.0000. Relator: Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto 
Giordani. DJE: 02/03/2018. 

UOL. Salário mínimo em outubro deveria ser de R$ 3.783,39, diz Dieese. Disponível 
em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/07/salario-minimo-
ideal-outubro-dieese.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 20 abr. 2020. 

POZZETTI, Valmir Cesar e MONTEVERDE, Jorge Fernando Sampaio. Gerenciamento 
ambiental e descarte do lixo hospitalar.  Revista Veredas do Direito: Direito 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, vol. 14, n 28. Belo Horizonte, Ed. Dom Helder, 
2017.  

POZZETTI, Valmir César e CAMPOS, Jalil Fraxe. ICMS ECOLÓGICO: UM DESAFIO À 
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO AMBIENTAL NO AMAZONAS. Revista Juridica 
do Unicuritiba. vol. 02, n°. 47, Curitiba, 2017. Disponível em 
file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/2035-6329-1-PB.pdf, consultado em 
22 abr. 2020 

POZZETTI, Valmir César e WOLFF, Fernando Leitão. Garantias dos Direitos 
Individuais e Sociais do Trabalho, no Âmbito da Terceirização. Disponível em; 
file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/692-2475-1-PB-1.pdf, consultada 
em 26 jul. 2020. Revista Themis da ESMEC. Fortaleza, v. 17, n. 1, p.201-242, 
jan./jun. 2019 

 

 

http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/949
http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/949
file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/2035-6329-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/692-2475-1-PB-1.pdf

