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RESUMO 

 

 

O presente estudo traz em debate a temática da flexibilização dos direitos dos trabalhadores e 

como se encontra a representação sindical atualmente no Brasil, com o advento da Reforma 

Trabalhista. O trabalho busca ainda, fazer uma breve análise do quadro de crise em que se 

encontra o país com as taxas de desemprego que permanecem quase as mesmas desde antes da 

reforma, além do crescimento constante do trabalho informal, com um destaque especial para 

os casos controvertidos de dispensa em massa desde 2017. Pretende-se então, trazer uma 

reflexão sobre a relação da ameaça à existência sindical com o cenário crítico que assola o 

Brasil, analisando as diversas faces da nova legislação que só fez por concretizar a insegurança 

jurídica e afastar o trabalhador da busca por seus direitos.  

 

 

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Sindicatos. Direitos Sociais. Flexibilização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study discusses the issue of the flexibilization of workers' rights and how is the 

union representation presently in Brazil, with the advent of the Labor Reform. The paper also 

seeks to make a brief analysis of the crisis in the country, with unemployment rates that have 

remained almost unchanged since before the reform, as well as the steady growth of informal 

work, with emphasis on the controversial cases. since 2017. It is intended to bring a reflection 

on the relationship of the threat to the union existence with the critical scenario that plagues 

Brazil, analyzing the different faces of the new legislation that only made to materialize the 

legal insecurity and remove the Search worker for his rights. 

 

 

 

Keywords: Labor reform. Unions. Social Rights. Flexibilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho teve seu nascimento no período do Estado Novo 

dois anos após a criação da Justiça do Trabalho, ambos por Getúlio Vargas, presidente do Brasil 

na época em questão. Ao longo das décadas, seu texto sofreu inúmeras mudanças, de acordo 

com as necessidades políticas, econômicas e culturais da época. Essas modificações acarretam 

na flexibilização das leis trabalhistas, a qual “consubstancia-se no conjunto de medidas 

destinadas a afrouxar, adaptar ou eliminar direitos trabalhistas de acordo com a realidade 

econômica e produtiva”. (NETO, 2002, p.53-61). 

 Como resultado dessas constantes mudanças um tópico, em especial, destaca-se neste 

cenário, que é o papel dos sindicatos dos trabalhadores em todas as suas categorias e seu 

desempenho na defesa dos direitos da classe operária. Importante se fez buscar uma análise 

aprofundada sobre as novas regras trabalhistas em vigor desde a Reforma ocorrida em 2017, 

sobretudo, no que tange aos sindicatos e sua representação nas negociações coletivas, bem 

como, elencar as consequências para o trabalhador brasileiro já visíveis até o momento, como 

por exemplo, as dispensas coletivas.  

Posto isso, em um primeiro momento, será feita uma breve análise sobre o princípio da 

proteção no direito do trabalho, tendo em vista, ser este conceito, a base estrutural das normas 

trabalhistas e o fundamento para os direitos sociais. Esse princípio também serve de 

fundamento para todos os demais princípios norteadores do direito do trabalho, devendo sempre 

ser observado quando há necessidade de flexibilização desses direitos, não permitindo que 

caiam no esquecimento. Como vemos no entendimento de DELGADO (2017, p.213) sobre o 

princípio da proteção na seara trabalhista: 

O princípio tutelar influi em todos os segmentos do Direito Individual do 

Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-se, 

desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla predominância 

nesse ramo jurídico especializado de regras essencialmente protetivas, 

tutelares da vontade e interesses obreiros; seus princípios são 

fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; suas presunções são elaboradas 

em vista do alcance da mesma vantagem jurídica retificadora da diferenciação 

social prática. Na verdade, pode-se afirmar que sem a ideia protetivo 

retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e 

cientificamente. 
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Já nos capítulos subsequentes, serão feitas análises do texto da Reforma Trabalhista, 

especialmente, sobre as modificações que ocorreram em relação ao Direito Coletivo e como 

elas tem afetado a dignidade humana do trabalhador brasileiro, destacando-se como a 

diminuição da força sindical tem agravado este quadro. Pretende-se demonstrar que a nova 

legislação fez por equiparar o Direito Coletivo com o Direito Individual do Trabalho, o que 

é um erro grave, posto que o primeiro possui princípios, institutos e regramentos próprios.  

 Observa-se que de um lado temos uma sindicalização que sofreu impacto negativo 

com a nova CLT, que se encontra em dificuldades financeiras para agir em prol dos direitos 

dos trabalhadores. Doutro lado, temos a visível valorização do trabalhador negociado em 

detrimento do legislado, situação a qual a atuação sindical é indispensável e obrigatória para 

sua efetivação. Ressalta-se inclusive, que quando se fala em prevalência da negociação 

coletiva sobre a lei, o texto legal em vigor fez por garantir que isso ocorra somente nos casos 

de diminuição dos direitos dos trabalhadores, dispensando a presença dos sindicatos nos 

momentos mais cruciais de proteção da dignidade da pessoa humana. 

Diante desta dualidade, o sistema jurídico trabalhista pode vir a entrar em crise, tendo 

em vista a grande insegurança jurídica que advém de normas que não se conversam, em um 

desespero desenfreado de flexibilizar os direitos dos empregados, o que, em qualquer época, 

deve ser feito de forma cautelosa e sem muitos prejuízos para nenhuma das partes envolvidas. 

Inclusiva já sendo visível a divergência de decisões dos tribunais em determinadas matérias, 

além de uma corrida desenfreada pelos sindicatos na busca por novos filiados.  

Através da análise aprofundada de dados, de normas constitucionais e 

infraconstitucionais, além de casos concretos, a maior pretensão deste trabalho é expor o 

principal objetivo da Reforma Trabalhista, que não parece ter sido a de melhorar a vida do 

trabalhador. O que se percebe é unicamente o aquecimento crescente do capital na mão dos 

empresários com o barateamento da mão-de-obra do empregado, através de completa 

desburocratização do processo de demissão, tanto individual quanto coletivo. 

Seguindo nesta lógica, o capítulo final apresentará um caso concreto polêmico de 

dispensa em massa imotivada com análise de jurisprudência em suas várias instâncias 

relativas à matéria em voga. As empresas brasileiras têm se beneficiado com os novos 

institutos da CLT, como o contrato intermitente e a terceirização, que mesmo já existindo, 

veio a ser regulamentada. Ou seja, com a facilidade na hora das demissões, os patrões optam 
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por dispensar aqueles empregados que geram mais gastos, como os mais antigos, por 

exemplo, para contratar sob os termos dos novos institutos. 

Cabe salientar, que com o peso de um sindicato cada vez mais em decadência, o que 

se pode esperar é o contrário do que se prometia com a Reforma Trabalhista, notando-se, 

claramente, um aumento preocupante e constante do trabalho informal e dos casos de 

demissão em massa e individual imotivadas, fora o fato da tão almejada queda no número de 

desempregados no país não haver sido alcançada como o esperado e prometido pelos 

propositores da Reforma Trabalhista. 

 Em suma, a proposta do presente estudo é buscar entender e expor as diversas ameaças 

aos direitos sociais, coletivos e individuais dos trabalhadores ante a crescente crise, além da 

desvalorização da atuação sindical com a entrada em vigor de uma legislação que busca 

unicamente proteger os interesses das empresas, defendendo que esse posicionamento é 

necessário para salvar o Brasil do grande abalo econômico que já se perdura a anos.  
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2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO X FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS  

 

Desde os primórdios da humanidade, em quaisquer tipos de relação entre seres 

humanos, sempre há um elo mais forte e um mais fraco. Sabe-se que até algumas décadas atrás, 

o trabalhador era submetido a condições de labor desumanas, surgindo então, na década de 30, 

aqui no Brasil, a CLT, após inúmeras manifestações sociais, como forma de proteger a 

dignidade humana do trabalhador, sendo necessário então, a intervenção estatal.  

Bem como qualquer ramo do sistema jurídico brasileiro, o Direito Trabalhista é 

estruturado sob uma série de princípios garantidores da dignidade da pessoa humana do 

trabalhador. Como princípio básico, temos o da proteção, guardião de todos os demais 

princípios. É o princípio em referência, norteador da criação do próprio Direito do Trabalho1, 

pois garante a proteção da parte mais fragilizada da relação trabalhista, no caso, a classe 

operária.   

No entendimento da autora Vólia Cassar (2018, p. 7): 

O princípio da proteção ao trabalhador está caracterizado pela intensa 

intervenção estatal brasileira nas relações entre empregado e empregador, o 

que limita, em muito, a autonomia da vontade das partes. Desta forma, o 

Estado legisla e impõe regras mínimas que devem ser observadas pelos 

agentes sociais. Estas formarão a estrutura basilar de todo contrato de 

emprego.  

Sabe-se que, ao longo dos anos, a legislação trabalhista sofreu inúmeras modificações. 

Normalmente, essas atualizações surgem como forma de flexibilizar as normas trabalhistas, 

para garantir a sobrevivência da empresa, como é o caso da Reforma de 2017.  Acredita-se que 

tal fenômeno decorre das diversas modificações ocorridas ao longo da história, especialmente, 

à globalização e ao neoliberalismo2, que sem dúvida, são marcos importantes na história da 

                                                           
1 Historicamente, o Direito do Trabalho surgiu como consequência de que a liberdade de contrato entre pessoas 

com poder e capacidade econômica desiguais conduzia a diferentes formas de exploração. Inclusive as mais 

abusivas e iníquas. O legislador não pôde mais manter a ficção de igualdade existente entre as partes do contrato 

de trabalho e inclinou-se para uma compensação dessa desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador com 

uma proteção jurídica a ele favorável. O direito do trabalho responde fundamentalmente ao propósito de nivelar 

desigualdades. (RODRIGUEZ, 2000, p. 36).  
2 [...] conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do estado na economia. 

De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio (livre mercado), pois este princípio garante 

o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Disponível em: 

<https://www.suapesquisa.com/geografia/neoliberalismo.htm>. Acesso em 17 de agosto de 2019. 

https://www.suapesquisa.com/geografia/neoliberalismo.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia/neoliberalismo.htm
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humanidade, segundo Pinto (2003, p. 26), “O Direito do Trabalho é fruto da inteiração do fato 

econômico com a questão social”. 

A flexibilização das leis trabalhistas decorre da necessidade de tornar as normas 

trabalhistas mais adaptáveis à realidade da sociedade na época, ou seja, de adequá-las às 

situações fáticas. Para tal, o objetivo é priorizar as negociações coletivas em detrimento do que 

consta na legislação aplicável, consequentemente, também prioriza a autonomia privada dos 

setores econômicos sobre o intervencionismo do estado. A grande dificuldade que cerca a 

flexibilização das leis é fazê-la de forma que não afete os direitos dos trabalhadores, 

conquistados com tanta luta, de maneira que eles não caiam no esquecimento.  

Através das observações acima, conseguimos chegar, enfim, a determinados 

questionamentos que rondam o presente estudo, que é o caráter de flexibilização das leis, 

marcante da Reforma Trabalhista de 2017, em contrapartida com a atuação sindical no âmbito 

das negociações coletivas. De um lado, temos as empresas, que com a crise econômica 

avassaladora que assola o país, deparam-se com problemas financeiros que não as permitem 

manter-se em funcionamento, o que acaba por inserir inúmeros trabalhadores na estatística do 

desemprego, ou da informalidade.  

Doutro ângulo, temos a legislação trabalhista em vigor, que cercada de dualidades, fez 

por valorizar as negociações coletivas em detrimento dos direitos constantes na CLT, todavia, 

retirando a força sindical em muitos aspectos. A situação elencada se mostra preocupante, pois 

são os sindicatos as entidades responsáveis por representar o empregado nas negociações 

coletivas, e com o novo regime normativo, eles vêm encontrando inúmeras dificuldades no 

exercício de suas funções, o que coloca a dignidade da pessoa humana do trabalhador, sob grave 

ameaça.  

A discussão existente no âmbito do Direito do Trabalho dentre os especialistas da 

matéria não é sobre a flexibilização dos direitos em si, se ela deve ou não ocorrer, ou mesmo 

se ela é passível de justificação, haja vista essa realidade já se perpetuar concretamente em 

nosso ordenamento a décadas. A grande problemática gira em torno das consequências 

resultantes do caráter maleável da nova legislação, claro que existem pontos positivos, mas 

sobretudo, deve-se discutir e pesar os resultados negativos da nova realidade jurídica 

trabalhista. 
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É neste diapasão, que esbarramos na grande dificuldade de  se chegar em um núcleo de 

equilíbrio entre uma legislação consciente às diversas dificuldades enfrentadas pela empresa 

para se manter em pleno funcionamento e uma flexibilização3 que se atente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, “que é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida” 

(MORAIS, 2003, p. 128). Princípio este, superior ao da própria proteção, ou qualquer outro, 

evitando-se assim, um retrocesso das técnicas laborais, o que iria de encontro aos ideais de 

justiça social arraigados em nosso ordenamento superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A flexibilização fundamenta-se ideologicamente na economia de mercado e na saúde financeira da empresa, 

justificando-se para que uma empresa saudável gere empregos. É também fundamento da flexibilização a grande 

massa de excluídos do mercado formal que, com a flexibilização, passaria a integrar o mercado oficial do trabalho 

e teria, portanto, mais dignidade. (GONÇALVES, 2007, p. 115).  
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3 A REFORMA TRABALHISTA 

 

Intitulada de Reforma Trabalhista, o novo regime jurídico que rege o Direito do 

Trabalho entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, sob a forma da Lei 13.467, trazendo 

inúmeras inovações em seu conteúdo. A nova redação dada a determinados dispositivos da CLT 

de 1943, apresenta vantagens e desvantagens para o trabalhador, o empregador, e até mesmo 

para os sindicatos. 

Com o país tomado pelo alto índice de desemprego, do crescimento constante da 

terceirização, do avanço tecnológico e da globalização, a CLT de 1943 não parecia mais estar 

proporcionando o devido amparo legal que lhe compete. Diante disto, viu-se a necessidade de 

flexibilização das leis trabalhistas4, como forma de tentar melhorar a situação econômica do 

país e modernizar as relações de trabalho. Para os empresários, a legislação em vigor foi um 

grande avanço, tendo em vista a valorização das negociações coletivas que adveio com ela, e, 

principalmente, dos acordos individuais.  

No entanto, existe uma ambiguidade nas possíveis consequências da flexibilização. De 

um lado, temos as empresas, fechando suas portas cada vez mais rápido, não suportando o 

enorme gasto com mão-de-obra. Doutro, temos os trabalhadores apreensivos com a possível 

perda dos seus direitos sociais conquistados com grande sofrimento e paciência. Tal situação 

pode ser preocupante caso se concretize a inexistência de equivalência de forças entre 

empregado e empregador, nas palavras do Desembargador Toledo Filho (2015, p. 78-79), temos 

que:  

[…] o empregador não necessita da Justiça do Trabalho porque, no cotidiano 

do labor, pratica a autotutela, enquanto que o empregado, por não deter poder 

de reação imediata, deve aguardar o momento oportuno para propor uma 

reclamação em que, talvez, logre recuperar ao menos uma parte de seus 

direitos. 

                                                           
4 A flexibilização visa assegurar um conjunto de regras mínimas ao trabalhador e em contrapartida sobrevivência 

da empresa, por meio da modificação de comandos legais, procurando outorgar aos trabalhadores certos direitos 

mínimos e ao empregador a possibilidade de adaptação de seu negócio, mormente em épocas de crise econômica. 

A participação do sindicato é de fundamental importância, no sentido de, nas negociações conduzir nos acordos 

ou à convenção coletiva, de modo a permitir também a continuidade do emprego do trabalhador e a sobrevivência 

da empresa assegurando um grau de lucro razoável à última e a certas garantias mínimas ao trabalhador. 

(MARTINS, 2002, p. 498). 
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 Sem dúvida a nova legislação é cercada de polêmica, há quem a defenda 

fervorosamente, acreditando haver nela situações muito positivas para os empregados. No 

entanto, parece que o número de indivíduos que a rejeitam é mais elevado, especialmente entre 

os trabalhadores e os entes sindicais. Segundo Cassar (2019, on-line), “A reforma trabalhista é 

uma imposição do atual governo5, que começou timidamente como um projeto de poucos 

artigos e se transformou num monstrengo jurídico consubstanciado, hoje, na Lei nº 

13.467/2017”.  

 Cassar (2019, on-line) reforça ainda mais seu ponto de vista com a seguinte 

argumentação: 

O conteúdo da nova Lei, ao contrário do que afirmado pela imprensa, 

desconstrói o direito do trabalho como conhecemos, inverte seus princípios, 

suprime regras favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma menos favorável 

ao empregado, valoriza a livre-autonomia da vontade, prevê a prevalência do 

negociado sobre o legislado (para reduzir e suprimir direitos trabalhistas), 

valoriza a imprevisibilidade do trabalho, a liberdade de ajuste e exclui regras 

protetoras de direito civil e de processo civil ao direito e processo do trabalho. 

A grande preocupação que adveio da Reforma Trabalhista, é que o Brasil sofra um 

retrocesso à era do neoliberalismo, onde uma parcela da sociedade (empresários) enriquece 

cada vez mais, e outra parcela vive na miséria (empregados). A polêmica gira em torno da 

incerteza numa melhora da economia, ou se a flexibilização irá servir apenas para aquecer o 

capitalismo, gerando nova crise social. 

Dentre os mais afetados pela Reforma Trabalhista, encontram-se os sindicatos, e 

consequentemente, os direitos dos trabalhadores. Com a crescente valorização das negociações 

coletivas e o detrimento da atuação sindical, a dignidade do trabalhador brasileiro fica cada vez 

mais ameaçada e os direitos sociais aludidos na Constituição Federal restarão, em breve, 

esquecidos.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 A autora refere-se ao governo Michel Temer. 
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3.1 Dos direitos coletivos  

 

 O Direito coletivo encontra-se presente no rol de direitos assegurados aos empregados 

na CRFB/88, em seu artigo 7º, XXVI, que trata das convenções e acordos coletivos de trabalho, 

sendo estes, os instrumentos capazes de efetivar as negociações coletivas entre empregados e 

seus empregadores. Segundo o ministro aposentado do TST, Pedro Paulo Manus (2015. on-

line): “A convenção é o meio próprio para a negociação que envolva toda a categoria 

profissional e econômica, enquanto que o acordo é o instrumento adequado para a negociação 

que envolva apenas uma parcela da categoria”.  

 Conforme entendimento de Delgado (2014, p. 1390): 

Por Direito Coletivo do Trabalho, temos que é o conjunto de regras, 

princípios e institutos regulatórios das relações entre os seres coletivos 

trabalhistas: de um lado, os obreiros, representados pelas entidades 

sindicais, e de outro, os seres coletivos empresariais, atuando quer 

isoladamente, quer através de seus sindicatos. 

 

Destaca-se que o Direito Coletivo se trata dos direitos das diversas categorias laborais 

existentes, conquistado através das lutas e dos movimentos dos trabalhadores ao longo dos anos, 

se dando em parcelas ou em sua totalidade, ou seja, sendo considerada em grupo, portanto, são 

a base do Direito Trabalhista.  

Contudo, a alteração da CLT acarretou em considerável diminuição, ou mesmo, em uma 

possível extinção futura, dos direitos da coletividade, ao fazer com que os ajustes individuais 

dos contratos de trabalho adentrem a esfera da negociação coletiva, sobrepondo-se a ela, como 

é o caso, por exemplo, do art. 6206 da Lei 13.467. 

A questão que se discuti sobre o artigo 620, é se ele não violaria a norma constitucional 

consolidada sob a forma do artigo 7º, caput7, da CRFB/88, citando as palavras de Delgado 

(2015, p. 1.473), “o princípio da norma mais favorável encontra-se manifestamente assumido 

pela Constituição da República”. Tomando-se por base essa prerrogativa, tornar o princípio da 

especificidade absoluto neste caso, desrespeitaria a própria ordem constitucional. 

                                                           
6 Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas 

em convenção coletiva de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). 
7 Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social.  



18 
 

A antiga redação do dispositivo já era adepta do princípio da especificidade, ou seja, 

que os acordos coletivos prevalecessem sobre as convenções. Todavia, apenas quando fosse o 

caso da aplicação de outro princípio: o da norma mais favorável8, ideia consolidada na 

jurisprudência brasileira9. A nova redação fez por adotar a especificidade de forma absoluta, 

independentemente se houver norma mais benéfica para o trabalhador.  

O que se torna claro é que, escondidos atrás de argumentos rasos sobre ser melhor a 

diminuição dos direitos do que emprego nenhum, os defensores da Reforma estão pouco a 

pouco suprimindo o Direito Coletivo do Trabalho, até quem sabe um dia, ele simplesmente não 

venha a deixar de existir. É inegável o fato de que a Reforma Trabalhista demonstrou tendência 

ao fortalecimento das negociações coletivas, como forma de flexibilizar os direitos trabalhistas, 

sendo então, muito bem recebida pelos empresários brasileiros. Porém, há de se ilustrar como 

ocorreu esse fortalecimento, e a quem está beneficiando, o que será feito a partir de agora.  

Surge um debate em meio a este cenário de flexibilização, antes mesmo da entrada em 

vigor da Reforma Trabalhista, que chama atenção, é a expressão que ficou conhecida como o 

Negociado X Legislado. Por negociado, temos os contratos de trabalho que sofrem alterações 

com as negociações coletivas ao longo do tempo, já o legislado, o contrato é composto pelos 

direitos trabalhistas constituídos na Constituição Federal e CLT. Sob essa ótica, teriam as 

negociações coletivas prevalência sobre os direitos postos na CLT, à exceção daqueles que não 

podem ser flexibilizados. Corroborando com esse pensamento, temos vários precedentes do 

TST, como exemplo:  

''AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – 

ACORDO COLETIVO – LIMITES À NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XXVI, ao permitir que as 

categorias profissionais e econômicas disciplinem as relações por ela 

travadas, não o fez de maneira a possibilitar o vilipêndio a direitos 

indisponíveis dos trabalhadores. Dessa forma, o negociado somente se 

afigurará passível de se sobrepor ao legislado, naquelas situações em que 

                                                           
8  “[...] o princípio da norma mais favorável dispõe que o operador do Direito do Trabalho deve optar pela regra 

mais favorável ao trabalhador quando for elaborar uma regra, aplicar uma regra ou interpretar uma regra jurídica 

trabalhista”. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 193. 
9 PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. FLEXIBILIZAÇÃO DE DIREITOS DE 

INDISPONIBILIDADE RELATIVA. O princípio da adequação setorial negociada, que retrata o alcance da 

contraposição das normas coletivamente negociadas àquelas de cunho imperativo, emanadas do Estado, viabiliza 

que as normas autônomas construídas para incidirem no âmbito de certa comunidade econômico-profissional 

possam prevalecer sobre aquelas de origem heterônoma, desde que transacionem parcelas de indisponibilidade 

apenas relativa, como, eg, as concernentes à manutenção da hora noturna em 60 minutos, vez que não caracteriza 

alteração em patamar prejudicial à saúde do trabalhador e desde que não traduza simples renúncia, mas transação 

de direitos. TRT/MG – Processo n°: 01512.2001.018.03.00.4 – Rel. Designado: Juiz Júlio Bernardo do 

Campo. DJ/MG 07/6/2002. 

https://jus.com.br/tudo/processo
https://jus.com.br/tudo/processo
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ausente a afronta aos aludidos direitos, o que não ocorre nos casos em que 

desrespeita normas inerentes à saúde do trabalhador, como é o caso da 

duração diária da jornada do trabalho. Agravo de instrumento desprovido.'' 

(Agravo de Instrumento em Recurso de Revista AIRR - 77140-

17.2005.5.01.0056, Órgão Julgador: 1ª Turma; Publicação: 07/08/2009; 

Relator: Ministro Vieira de Mello Filho). 
 

Os exemplos mais nítidos dessa situação, são os artigos 611-A e 611-B da CLT nova, 

sendo os destaques neste cenário, tendo em vista a peculiaridade de sua matéria, destacando-

se como ela conversa com as demais modificações trazidas pela lei. O que tais dispositivos 

apresentam de novidade, é que existem como forma de fomentar a ideia de que as convenções 

coletivas do trabalho poderão predominar sobre o próprio corpo da lei, com exclusão dos 

direitos resguardados pela Constituição. 

Ressalta-se ainda, que a lista de parâmetros para as negociações presentes no 611-A, 

já extensa, não é taxativa, e sim, exemplificativa. Logo, são demonstrados apenas alguns 

exemplos de casos onde os direitos dos trabalhadores poderão ser alvo de acordos ou 

negociações, sendo possíveis ainda, inúmeras outras ocorrências de diminuição destes 

direitos. Por todos os motivos já expostos, que esse tipo de flexibilização é alvo de grande 

preocupação na doutrina, como defende a ilustre jurista Vólia Bonfim Cassar (2019, on-line): 

A flexibilização é possível e necessária, desde que as normas por ela 

estabelecidas através da convenção ou do acordo coletivo, como previsto na 

Constituição, ou na forma que a lei determinar, sejam analisadas sob duplo 

aspecto: respeito à dignidade do ser humano que trabalha para manutenção do 

emprego e redução de direitos apenas em casos de comprovada necessidade 

econômica, quando destinada à sobrevivência da empresa. Não alcançando 

este objetivo mínimo, conquistado arduamente ao longo da história pelo 

trabalhador, o acordo ou a convenção coletiva deverão ser considerados 

inconstitucionais, uma vez que valores maiores são aqueles protegidos pelos 

direitos fundamentais, afinal, os princípios norteiam a aplicação do direito.  

 Todavia, como se não bastasse, as negociações e acordos coletivos parecem ter sido 

valorizados apenas quando servem para prejudicar os direitos dos empregados, sendo então, a 

atuação sindical dispensada nos casos em que mais se mostra necessária para proteger o 

trabalhador. Exemplo mais claro disto, é o artigo 477-A10 da Lei 13.467/17, o qual dispensa a 

autorização sindical nos casos de demissões coletivas imotivadas, que será melhor abordado 

em capítulo posterior.  

                                                           
10 Consolidação das Leis trabalhistas, Lei 13.467/17, art. 477-A: “As dispensas imotivadas individuais, plúrimas 

ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical 

ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação”. 
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É nítido o fato de que a balança da igualdade nas relações trabalhistas pende mais para 

o lado dos empregadores, e por isto, é tão importante o amparo legal para a garantia de 

condições mínimas de labor para o empregado, visando o equilíbrio desta balança. Nas sábias 

palavras de Cassar (2019, on-line):  

Entender que os empregados que recebem valor igual ou maior que 

R$ 11.063,00 podem livremente dispor sobre os direitos trabalhistas 

relacionados no art. 611-A da CLT e das próprias normas coletivas é negar a 

vulnerabilidade do trabalhador, que depende do emprego para sobreviver e, 

com relativa facilidade, concordaria com qualquer ajuste para manutenção do 

emprego.  

Diante do exposto até então, conclui-se que a negociação coletiva é um meio autônomo 

e alternativo de solução de conflitos, sendo o sindicato a entidade capaz de atuar com 

titularidade sobre essas negociações, sem a interferência do Estado. É neste âmbito do direito 

coletivo em que as divergências e problemas resultantes do vínculo empregatício são colocadas 

em pauta, sob a manifestação dos sindicatos, de maneira a tentar alcançar resultados positivos 

para os trabalhadores.  

Vale ressaltar, que a utilização desses instrumentos de contratação, sob os termos da 

nova legislação, vem ultrapassando as barreiras mínimas legais como forma de reduzir os 

direitos dos trabalhadores, porém, sendo desconsiderados nos momentos em que mais há 

necessidade de preservação destes direitos. 
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4 DIFICULDADES NA ATUAÇÃO SINDICAL 

 

 Vimos que a Lei 13.467/17 trouxe algumas mudanças significativas para o sindicalismo 

brasileiro, a principal delas, consiste na atual facultatividade da contribuição sindical. Tendo 

em vista que a legislação em vigor concedeu força para as convenções coletivas e, 

principalmente, acordos coletivos de trabalho nos casos que servirem para benefício do 

empregador, torna-se indispensável uma atuação constante e de qualidade dos sindicatos das 

categorias. 

 Somado ao fato de ser a flexibilização trabalhista, em regra, mais benéfica para o grupo 

empresarial, não sendo à toa que os empresários receberam com boa vontade a nova lei, a 

atuação sindical deve ser ainda mais eficiente, para garantir o uma relação justa entre 

empregado e empregador. Nas palavras de Barros (2011, p. 69):  

[...] a flexibilização no campo do trabalho, historicamente, tem sido uma 

reivindicação empresarial identificável com uma explícita solicitação de 

menores custos sociais e maior governabilidade do fator trabalho. Para 

realização dessa reivindicação, reclama-se uma flexibilidade normativa, que 

poderá ser atingida sob o prisma legal, regulamentar e convencional, mas 

assegurando-se sempre garantias mínimas ao empregado.  

Acompanhando o raciocínio de Barros, temos a seguinte afirmação (CASSAR, 2014 

apud, LOBO e COSTA, 2016): 

A flexibilização não pode servir ao empregador como desculpa para ter lucro 

superior, para aumentar seus rendimentos. A flexibilização é um direito do 

patrão, mas deve ser utilizada com cautela e apenas em caso de real e 

comprovada necessidade de recuperação da empresa. Daí por que os 

princípios da razoabilidade, da lealdade, da transparência, da necessidade, 

devem permear todo o processo, sob a tutela sindical. 

Não há no Brasil definição exata para a palavra sindicatos. Para a doutrina, o sindicato 

é uma espécie de entidade associativa, existindo tanto os sindicatos dos trabalhadores, como 

também, os sindicatos dos empresários, ou seja, “é a associação de pessoas físicas ou jurídicas, 

que exerce atividade profissional ou econômica, para a defesa dos respectivos interesses” 

(MAGANO, 1990, apud RODRIGUES, 2012, p.105).  

Resultado das lutas de classe que se perfazem a tempos, são os sindicatos os 

responsáveis pela resolução dos problemas sociais voltados para o labor. As funções essenciais 



22 
 

dos sindicatos encontram-se na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º11, sendo a 

principal delas, a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria. São eles, a ponte capaz 

de conversar as forças de produção com o capital.  

 No que concerne à natureza jurídica dos sindicatos, Amauri Mascaro (2009, p. 22) 

acredita ser o direito sindical “o ramo do direito do trabalho que tem por objetivo o estudo das 

relações coletivas de trabalho, e estas são as relações jurídicas que têm como sujeitos grupos de 

pessoas e como objeto interesses coletivos”. Majoritariamente, a doutrina brasileira admite ser 

o sindicato, pessoa de direito privado, que exerce atribuições de interesse público, em maior ou 

menor amplitude, consoante a estrutura política do país e segundo o papel, mais ou menos 

saliente, que lhe seja atribuído (RUSSOMANO, 1989, p. 219). 

 No Brasil, a história do sindicalismo é datada do final do século XIX, que com a abolição 

da escravatura, a Proclamação da República, e consequentemente, a vinda de trabalhadores 

europeus para o país, a economia brasileira sofre grande estremecimento. Na época, a ideia de 

direitos dos trabalhadores era praticamente nula, o que não combinava com a nova dinâmica 

econômica no país, resultado do trabalho assalariado e o crescimento de atividades 

manufatureiras, em oposição a economia agrário-exportadora cafeeira até então dominante.  

 O sindicalismo no Brasil surge através das chamadas sociedades de auxílio mútuo e de 

socorro, e mais tarde, são criadas as Uniões Operárias, que sendo consequência do crescimento 

industrial, organizam-se conforme os diferentes tipos de atividades. No entanto, é em 1931, na 

Era Vargas, que o movimento sindical adquire regulamentação estatal, através do advento do 

Decreto 19.970, o qual determina a forma de organização e bases principiológicas dos 

sindicatos, como por exemplo, o princípio da unicidade sindical12.  

 É na Constituição de 1967, que surge a ideia de arrecadação em pecúnia por parte dos 

sindicatos como forma de arcar com as despesas do exercício de suas funções. Não obstante, 

foi com a promulgação da Carta Magna de 1988, resultado do ideal liberal e democrático 

                                                           
11 Art. 8º: III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 

em questões judiciais ou administrativas; VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 

de trabalho; 
12  A unicidade como modelo sindical, apresenta a categoria e a base territorial, como os limites para atuar, ou seja, 

é a proibição, expressa em lei, da existência de mais de um sindicato na mesma base de atuação. Portanto, a lei 

pode limitar a criação de sindicatos, mas em uma determinada base territorial, ou mesmo de certa atividade 

econômica. Disponível em: https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31671/o-principio-da-

unicidade-sindical. 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31671/o-principio-da-unicidade-sindical
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31671/o-principio-da-unicidade-sindical
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31671/o-principio-da-unicidade-sindical
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31671/o-principio-da-unicidade-sindical
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predominante após o período da ditadura militar, que o movimento sindical ganhou mais força 

e autonomia. 

No passado, conhecida por imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória foi 

criada em 1940, por meio do Decreto-lei 2.377, apenas sendo incorporada pela CLT três anos 

mais tarde. Originalmente, a contribuição sindical detinha caráter compulsório, sendo devida 

anualmente pelo trabalhador ou empregador pertencente a determinada categoria profissional 

ou econômica. 

 Conforme o artigo 14913, caput, da CF/88, sua natureza jurídica era de tributo, 

justamente pelo aspecto da obrigatoriedade da contribuição e, também, pela finalidade a que é 

destinada. A arrecadação do dito imposto chegava a 3 bilhões por ano, e, até mesmo os 

indivíduos sem qualquer filiação com seu respectivo sindicato eram obrigados a recolherem a 

contribuição, efetuada compulsoriamente através de desconto em folha.  

 Há na doutrina brasileira, o entendimento de que a contribuição sindical é fruto do 

intervencionismo estatal e do caráter corporativista da Era Vargas, período em que nasce o 

sindicalismo no Brasil, como dito anteriormente. Delgado acredita que o autoritarismo 

marcante do século XX afetou na forma como o Direito Coletivo do Trabalhou desenvolveu-se 

no país14. 

 O advento da atual CLT em 2017 trouxe uma nova realidade para o sindicalismo 

brasileiro, o recolhimento da contribuição sindical por parte do empregador passa a estar sujeita 

a autorização prévia e expressa do empregado, de forma individual. Modifica ainda, a forma 

que ocorre o recolhimento, sendo obrigatoriamente por meio de boleto bancário, não havendo 

mais o desconto em folha.   

                                                           
13 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. 
14 “[...] a tradição autoritária da história brasileira ao longo do século XX comprometeu, significativamente, o 

florescimento e maturação do Direito Coletivo no país. De fato, o modelo justrabalhista estruturado nas décadas 

de 1930 e 40 (e que permaneceu quase intocado nas fases históricas seguintes) não comportava a consagração de 

princípios essenciais à própria existência desse segmento jurídico. As noções jurídicas de liberdade de associação 

e sindical e de autonomia dos sindicatos obreiros foram cotidianamente constrangidas pela lei e pelas práticas 

jurídicas do Brasil durante quase todo esse extenso período histórico [...]”. (DELGADO, 2001).  
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Diante disto, o que já está efetivamente acontecendo, é uma competição desenfreada 

entre os sindicatos, tendo em vista a possibilidade de o empregado escolher filiar-se ao sindicato 

que melhor se adeque às suas necessidades. A situação descrita ocorre devido a pretensão dos 

sindicatos de se manterem vivos e atuantes, e para tal, necessitam de recursos, estes, que ficaram 

escassos sem a contribuição compulsória, afinal, era sua principal fonte de sobrevivência. 

  É dever dos sindicatos adequar os contratos de trabalho de maneira a proteger a 

dignidade do trabalhador e sua permanência no emprego, garantindo também, a sobrevivência 

da empresa, sempre de forma a obedecer aos princípios que regem o Direito do Trabalho. Sob 

à luz constitucional, é o sindicato indispensável durante as negociações coletivas, e dificultar a 

sua atuação pode desencadear em sérios riscos para os direitos dos empregados.  

No entanto, segundo dados informados por Daniela Penha no Repórter Brasil (on-line), 

o Ministério do Trabalho informou significativa redução no número de convenções e acordos 

coletivos, chegando a decair 39%, o que só mostra como os sindicatos vêm perdendo sua 

representatividade. Segundo Penha, de acordo com o procurador do Ministério Público do 

Trabalho: “Os sindicatos estão inviabilizados economicamente. As negociações coletivas 

levam semanas e exigem recursos que muitos sindicatos, seriamente atingidos, já não dispõem”, 

e, tomando-se por base as diversas brechas constantes na lei dando mais autonomia para os 

empregadores e empregados acordarem, a tendência é que esse quadro se agrave cada vez mais. 

 Resta destacar outra novidade trazida pela Reforma de 2017. Assim como nos casos de 

dispensas coletivas, diferente do que ocorria anteriormente, as rescisões contratuais não 

precisarão ser homologadas nos sindicatos, podendo ocorrer diretamente entre empregado e 

empregador. Esse procedimento ainda pode ocorrer com a presença sindical, porém, não é 

obrigatória.  

Novamente a Reforma Trabalhista mostra nova maneira de diminuir a força da 

representação sindical nos contratos de trabalho. Segundo as alegações do governo, tal 

prerrogativa serviria para tornar mais célere o levantamento do seguro-desemprego e do FGTS, 

desburocratizando o processo. Sobre a nova forma de demissão negociada, verifica-se um 

aumento notório no número de demissões, ilustrado através do gráfico abaixo: 
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Figura 1 – Desligamentos por acordo entre empregado e empregador.

  

Fonte: Guanadeiro Guimarães Advogados, 2018 

 

É visível a má-fé de grande parte dos empregadores na hora de rescindir o contrato de 

trabalho, no que se refere ao cálculo das verbas rescisórias. Vale o questionamento se com essa 

nova regra, não haverá um aumento nas rescisões contratuais incorretas. Como citado por Penha 

(on-line), para o pesquisador da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, 

“Não existe democracia sem a existência do contraponto feito pelos sindicatos”. 
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4.1 Consequência para o trabalhador 

 

 Verifica-se desde a Reforma, uma sutil queda no número de desempregados no Brasil. 

Em contrapartida, pesquisas apontam um aumento ainda mais significativo do trabalho 

informal. Sob a ótica da garantia dos direitos sociais, o levantamento de dados e discussão sobre 

o tema são de imenso valor. 

 O trabalho informal consiste no exercício do labor sem a existência do devido registro 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou seja, é o trabalho exercido sem o 

vínculo empregatício entre patrão e empregado. Em casos como este, o trabalhador se vê 

desprotegido, por conta própria, sem benefícios, ou seja, os direitos trabalhistas não existem 

para esses indivíduos. Algumas das causas para o avanço do trabalho informal são: o 

desemprego, o crescimento constante da inflação, o aumento das taxas de juros, a burocracia 

governamental, a diminuição da necessidade de mão-de-obra, e a falta de representatividade 

dos sindicatos nos acordos e convenções coletivas.  

Salienta-se que o próprio Estado é prejudicado com o aumento da informalidade no país, 

no sentido de que deixa de arrecadar as contribuições previdenciárias e impostos diretamente 

da fonte, mesmo que os trabalhadores possam contribuir para o INSS de forma autônoma. Se 

grande parcela da população começar a deixar de contribuir com o INSS, como estará a situação 

da previdência social daqui a alguns anos? “Todos vão pagar a conta. Os contribuintes terão de 

arcar com a aposentadoria dos informais, e isso virá de onde?” (SAKAMOTO; CABRAL, on-

line). 

 É possível encontrar estes trabalhadores na base terciária da economia, onde 

encontramos sobretudo, prestadores de serviços. Outras atividades que se enquadram nesta 

categoria são as de lavadores de carro, músicos, vendedores ambulantes, diaristas, jardineiros, 

consertadores de objetos, dentre diversos outros tipos de trabalhadores.  

 Diante da crítica crise econômica e política que assola o Brasil desde 2014, 

consequência, principalmente, do início das investigações policiais de corrupção, o número de 

trabalhadores no mercado informal cresce a cada dia mais. Ocorre que a demanda por serviços 

e produtos diminui, e com a ela, a carência de mão-de-obra. Já são inúmeros os 

estabelecimentos que fecharam suas portas, o que deixou muitos trabalhadores inseridos na 
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estatística do desemprego. Neste quesito, o mercado de trabalho brasileiro encontra-se numa 

das maiores crises já vistas, como afirma Azeredo: 

Nas crises de 2003 e de 2008, o mercado de trabalho começou a se recuperar 

a partir da informalidade, que permitiu reaquecer o mercado e, 

gradativamente, aquelas vagas informais foram tendo a carteira assinada. Mas 

essa crise de agora, além de já durar mais tempo que as anteriores, ela devastou 

muitos mais postos de trabalho. 

 As principais promessas da Reforma Trabalhista aprovada no governo Michel Temer, 

eram de diminuir o número do desemprego no país com aumento dos postos de trabalho, além 

de fomentar a segurança jurídica. Houve ainda grande comemoração com a queda brusca na 

proposta de novas ações trabalhistas, o que evidentemente não tem a ver com o fato de os 

direitos dos empregados passarem a serem respeitados pelos empresários. 

Salienta-se que na realidade, desde novembro de 2017, a taxa de desemprego no país 

não se alterou significativamente, havendo apenas uma ínfima mudança, tem ocorrido leve 

redução do desemprego aberto15, contudo, cresce o desemprego total16
. Logo, encontramo-nos 

longe de atingir as expectativas levantadas pelo governo, inclusive ocorrendo oscilações 

negativas desde novembro de 2017, como verificado abaixo:  

Figura 2 – Evolução da Taxa do desemprego 

Índice no trimestre móvel, em % 

 

Fonte: Laura Naime/G1, 2019 

                                                           
15 O desemprego aberto (na PNAD, desocupação), é o conceito mais restrito, que considera desocupado apenas 

quem procurou emprego e não teve qualquer rendimento do trabalho no período da pesquisa. 
16 O desemprego total (na PNAD, subutilização da força de trabalho) é a soma do desemprego aberto, das pessoas 

subocupadas (trabalham menos do que gostariam) e da força de trabalho potencial (pessoas que gostariam de 

trabalhar, mas não puderam ou desistiram de procurar no período da pesquisa). Disponível em: <http://abet-

trabalho.org.br/livro-reforma-trabalhista-no-brasil-promessas-e-realidade/>. Acesso em: 10 out 2019. 

http://abet-trabalho.org.br/livro-reforma-trabalhista-no-brasil-promessas-e-realidade/
http://abet-trabalho.org.br/livro-reforma-trabalhista-no-brasil-promessas-e-realidade/
http://abet-trabalho.org.br/livro-reforma-trabalhista-no-brasil-promessas-e-realidade/
http://abet-trabalho.org.br/livro-reforma-trabalhista-no-brasil-promessas-e-realidade/
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 Além das expectativas do aumento dos postos de trabalho não terem sido alcançadas 

como esperado, outra realidade tomou a vida do trabalhador brasileiro, que é o crescimento do 

trabalho informal. O que se evidencia é que a reforma fez por incentivar a substituição dos 

empregos formais, pelos informais. Segundo dados do IBGE, em 2017 o número de 

trabalhadores informais que vinha caindo até 2016, cresceu para 37,3 milhões de pessoas (1,7 

milhões a mais que no ano anterior), ou seja, estes trabalhadores representam 40,8% da parcela 

da população que possui algum tipo de ocupação. Esse numeral só vem crescendo desde então, 

abaixo segue gráfico do PNAD17 que ilustra melhor este quadro:  

Figura 3 – Trabalho informal na PNAD 

 

Fonte: Alexandre Mauro/G1, 2018 

                                                           
17Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, População). “Obtém informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da 

população, como sexo, idade, educação, trabalho e rendimento, e características dos domicílios, e, com 

periodicidade variável, informações sobre migração, fecundidade, nupcialidade, entre outras, tendo como unidade 

de coleta os domicílios. Temas específicos abrangendo aspectos demográficos, sociais e econômicos também são 

investigados”. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40. 
 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
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 De acordo com dados mais recentes do IBGE, o número de desemprego diminuiu bem 

sutilmente no país, no entanto, a parcela da população inserida no mercado de trabalho informal 

continua crescente, chegando a 41,3%, o que equivale a 38,683 milhões de brasileiros, 

alcançando nível recorde no país, desde o início de uma pesquisa iniciada em 2012. Segundo 

Cimar Azeredo citado por Alvarenga e Silveira (2019, on-line):  

Dos 2,2 milhões de postos de trabalho gerados no país em 1 ano, 1.192 

corresponderam a trabalhadores por conta própria, sendo apenas 327 mil com 

CNPJ. Outros 619 mil referem-se a empregos sem carteira e 107 mil a 

ocupações de auxílio familiar. Ou seja, cerca de 75% das vagas criadas estão 

relacionadas ao trabalho informal.   

 Como citado anteriormente, o artigo 477-A da CLT dispensa a atuação sindical nos 

casos de demissão coletiva imotivada. Ocorre que, inúmeras empresas, em todos os estados do 

Brasil, aproveitaram-se da entrada em vigor da nova legislação trabalhista para aumentarem 

seus rendimentos em detrimento da dignidade humana do trabalhador. A bem da verdade, é que 

já em 2017 vemos casos graves desse tipo de situação, que só vem se agravando desde então. 

 Um dos primeiros exemplos polêmicos, foi da Universidade Estácio de Sá, que em dois 

anos já demitiu milhares de funcionários ao longo do país, como forma de baratear a mão-de-

obra. Isso ocorre devida a facilidade com que está se dando a dispensa dos empregados sem a 

devida atuação sindical. Não obstante, o que estas empresas pretendem é se aproveitar dos 

mecanismos inovadores trazidos pela Reforma, como por exemplo, o contrato intermitente18.  

 Todavia, a principal preocupação consiste na aplicação da Reforma Trabalhista pelo 

Judiciário em todas as suas instâncias. Percebe-se que as decisões extraídas desses processos 

polêmicos de dispensa em massa são conflitantes, tendo interpretações divergentes dentre os 

juízes e desembargadores responsáveis pelos casos. O que se observa, é que em vários estados 

do Brasil, os juízes de primeira instância tendem a decidir no sentido de tornar ilegal a dispensa 

em massa sem a devida fiscalização sindical, mandando que haja reintegração dos funcionários 

dispensados.  

 Um dos casos apontados ocorreu em São Paulo, através da Ação Civil Pública movida 

pelo Ministério Público do Trabalho contra a rede de hospitais Leforte (Hospital Bandeirantes 

                                                           
18 Consolidação das Leis trabalhistas, Lei 13.467/17, art. 443, § 3º: “Considera-se como intermitente o contrato de 

trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos 

de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 

atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria”. 
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S/A e Hospital Leforte S/A) que, antes mesmo da entrada em vigor da Lei 13.467/17, demitiu 

mais de 100 de seus médicos com o intuito de contratar novos profissionais de forma 

terceirizada, ou seja, já almejando tirar proveito da nova legislação. O juiz da 41º Vara do 

Trabalho, Elizeu Perez, acatou a liminar, dando um prazo para que os funcionários fossem 

readmitidos, inclusive impondo multa diária por cada novo funcionário que por ventura viesse 

a ser dispensado.  

 Seguindo a mesma lógica do magistrado, outros juízes também decidiram por 

desconsiderar a regra do art. 477-A da CLT, havendo, no entanto, quem interpretasse o 

ordenamento de outra maneira19. O que resulta dessa situação é uma imensa insegurança 

jurídica, pois a regra do artigo em tela claramente viola convenções ratificadas pelo Brasil, além 

de princípios básicos no Direito do Trabalho e a própria Constituição Federal. Diante disso, um 

caso chamou atenção e deu ensejo a uma decisão do TST que, com pesar, servirá de base para 

casos semelhantes no futuro.  

 O processo em questão advém, originalmente, da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

(RS), contra a demissão em massa promovida pela Universidade particular UniRitter. A 

magistrada de primeira instância suspendeu, de forma liminar, a dispensa imotivada, decisão 

que foi mantida pela desembargadora Beatriz Renck em sede recursal, segundo o seguinte 

fundamento principal:  

Partindo-se da premissa de que há sim um movimento de despedida imotivada 

de uma coletividade, a ausência de prévia mediação no plano da representação 

coletiva do Direito do Trabalho encontra óbice na Ordem 

Constitucional como apontado na decisão atacada. [...] De resto, a doutrina e 

jurisprudência pertinentes - a magistrada de primeiro grau transcreve farta 

jurisprudência sobre a matéria - sempre entendeu pela necessidade da 

intervenção sindical em se tratando de dispensas em massa, justamente em 

virtude do grave prejuízo social daí decorrente. Ainda, e tal como assentado 

pela magistrada de primeiro grau, os princípios constitucionais que sempre 

autorizaram a adoção desse entendimento permanecem vigentes, a despeito da 

                                                           
19 Como é o caso da Universidade Estácio de Sá, onde o desembargador do TRT da 1ª Região responsável pelo 

julgamento do Mandado de Segurança o qual suspendeu a demissão em massa por parte da Universidade, decidiu 

por cassar a decisão de primeira instância, sob os seguintes fundamentos: “Lendo com sobrada atenção a decisão 

do juízo da E.21ª Vara do Trabalho, no ponto em que escreve argumentos que dão sustentação ao deferimento da 

tutela antecipatória, entendo que não há norma classista ou legal que impeça a sociedade empresária de rescindir 

contratos de trabalho segundo critérios empresariais e contingências de mercado. Se, nos termos da norma coletiva 

e da nova redação do art.477-A, da CLT, pela redação da Lei nº 13.467/2017, a impetrante pode dispensar 

empregados, individualmente ou em grupo, sem prévia negociação com o sindicato da classe, qualquer exigência 

que impeça, retarde ou diminua o exercício desse direito traduz afronta a direito líquido e certo e decisão 

administrativa ou judicial que respalde essa exigência constitui arbitrariedade que não pode prevalecer”. (TRT-

MSCiv: nº 0102348-54.2017.5.01.0000, Desembargador Relator:  José Geral da Fonseca, Rio de 

Janeiro:18/12/2017). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/suspensao-liminar-estacio.pdf>. Acesso em: 

08 nov. 2019. 

https://www.conjur.com.br/dl/suspensao-liminar-estacio.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/suspensao-liminar-estacio.pdf
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regra introduzida pelo artigo 477-A da CLT alterada pela lei 13.467/17. 

(TRT4 – MSCiv: 0022585-20.2017.5.04.0000, Relatora: Beatriz Renck, Data 

do Julgamento: 20/12/2017, 1ª Seção de Dissídios Individuais). 
 

 Contudo, independente de haver farta jurisprudência de primeira e segunda instância 

que defendem os direitos dos trabalhadores ratificando a atuação sindical como necessária, o 

cenário de ameaça para os empregados tende a agravar-se. Como medida excepcional, a 

UniRitter interpôs Correição Parcial no TST contra a decisão monocrática da desembargadora, 

a qual foi julgada pelo ministro Presidente do TST Ives Gandra, ocasião em que o mesmo 

suspendeu a decisão de segundo grau e permitiu a demissão dos mais de 100 profissionais da 

universidade. De acordo com o ministro:  

"In casu", para impedir a utilização, pelo empregador, do direito potestativo 

de dispensa sem justa causa, a autoridade coatora e a autoridade requerida, 

contra expresso texto de lei, exigiram o que a lei expressamente dispensa, que 

é a intermediação negocial do sindicato de classe para as demissões ditas de 

massa. Com efeito, o art. 477-A da CLT, bem como decisão do Pleno do TST 

(cfr. TST-RO-10782-38.2015.5.03.0000, Red. Min. Maria Cristina Peduzzi, 

julgado em 18/12/17), vieram a superar a orientação da SDC do TST, que 

exigia a negociação coletiva prévia à demissão em massa.  (TST – CorPar: 

1000393-87.2017.5.00.0000, Relator: Ives Gandra, Data do Julgamento: 

05/01/2018). 
 

 De fato, o que se percebe é a existência de duas correntes distintas sobre a aplicação do 

art. 477-A, assim como diversos outros dispositivos da CLT reformada, o que resulta em 

insegurança jurídica na aplicação do Direito do Trabalho. De fato, existem aqueles que 

defendem o texto da Lei 13.467 em sua íntegra, alegando que a insegurança jurídica ocorre 

apenas pelo fato de haverem magistrados relutantes em aplicar efetivamente os dispositivos da 

Reforma (como é o caso do Presidente do TST).  

 

Doutro ângulo, há de se perceber que houve evidente equívoco do legislador ao 

enquadrar o a dispensa coletiva na mesma seara da dispensa individual, tendo em vista ser a 

primeira um instituto do Direito Coletivo do Trabalho, portanto, com suas próprias regras, 

princípios e institutos. 

 Para os que se opõem a aplicação do art. 477-A da CLT, a fiscalização por parte do 

sindicato quando se trata da coletividade é indispensável, sendo direito do trabalhador. Negar 

essa verdade, é desconsiderar um dos princípios mais fundamentais da ordem jurídica brasileira, 

o da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Retirar direitos dos trabalhadores em prol da 

liberdade da empresa para lidar com seus empregados da maneira mais conveniente para 
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obtenção de capital, é desequilibrar ainda mais a força do empregado em comparação com a de 

seu empregador, o que viola regramento da própria Constituição Federal20.    

 O que se extrai desse quadro grave que domina o cotidiano dos trabalhadores, é a 

evidente existência do desrespeito pelos direitos sociais e trabalhistas do cidadão brasileiro. 

Além de que, o quadro de insegurança jurídica que se instaura no Brasil é deveras preocupante, 

não devendo de forma alguma ser ignorado.  

Ressalta-se que para uma aplicação completa e eficaz da Justiça na defesa dos direitos 

dos trabalhadores, o ordenamento jurídico deve ser visto como um todo, não devendo serem 

ignorados dispositivos superiores apenas para uma perfeita concretização da flexibilização dos 

direitos trabalhistas. Importa destacar, que desde sempre é o trabalhador o elo mais frágil do 

vínculo empregatício, sendo dever do Estado proteger sua dignidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios:  VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
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5 CASO CONCRETO: DEMISSÃO EM MASSA PELA EDITORA ABRIL COM 

FUNDAMENTO NA REFORMA TRABALHISTA 

 

Desde a entrada em vigor da nova legislação trabalhista em 2017, que casos de demissão 

em massa por grandes empresas assolam o país. Um caso polêmico e estarrecedor de dispensa 

coletiva ocorreu em 2018, segundo o Sindicato dos Jornalistas (representante no caso), a Editora 

Abril, entre dezembro de 2017 e janeiro do ano seguinte, promoveu a demissão em massa de 

mais de 400 de seus funcionários.  

 A demissão em massa da editora Abril foi mais um exemplo das grandes empresas que 

estão utilizando a Reforma Trabalhista como forma de justificar seus atos de imoralidade contra 

seus empregados. Sabe-se que a Lei 13. 467 modificou inúmeras cláusulas da CLT, dentre elas, 

o artigo 477 – A21, que vem servindo de base para que as empresas efetuem a dispensa de seus 

empregados sem a intervenção dos sindicatos, ou seja, dando total poder discricionário para 

que o empresário dispense conforme sua vontade. 

 Segundo o advogado do Sindicato dos jornalistas de São Paulo, Raphael Maia, citado 

pelo Brasil de Fato (DOLCE, on-line): 

Antigamente, quando ocorria isso, a empresa tinha que nos comunicar e nós 

recorríamos com ação na justiça. Agora só entramos com a ação depois. A 

reforma trabalhista tem ainda um dispositivo que diz que a dispensa coletiva 

não precisa de autorização do sindicato. Essa é a forma que o Congresso 

arrumou de barrar qualquer tipo de impugnação judicial por parte do sindicato. 

Isso veio para liberar geral, em outras palavras, a lei diz que a empresa pode 

fazer o que quiser. 

 

Se com a representação sindical, as dispensas nem sempre ocorrem sob os moldes da 

legislação, pois é da natureza das empresas faltarem com suas obrigações na hora da rescisão 

contratual, sem a fiscalização do órgão a situação tende a se agravar. As demissões promovidas 

pela Abril em agosto de 2018 são um perfeito exemplo da presente narrativa. Segundo 

informações extraídas do site Brasil de Fato, a editora deixou de cumprir com suas obrigações 

na dispensa dos mais de 800 funcionários, não tendo pago as verbas rescisórias, bem como o 

vale refeição e o salário indenização dos funcionários demitidos.  

                                                           
21 Consolidação das Leis trabalhistas, Lei 13.467/17, art. 477-A: “As dispensas imotivadas individuais, plúrimas 

ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical 

ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação”. 
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 Após o protesto dos trabalhadores, a empresa pagou uma parte mísera das verbas 

rescisórias, chegando ao valor simbólico de R$ 500,00 para algumas pessoas. Como agravante 

da situação, a empresa, no mesmo ano, entrou em recuperação judicial, deixando de cumprir 

inclusive, com os pagamentos dos acordos feitos com os mais de 400 trabalhadores que foram 

demitidos da primeira vez22.  

 No entanto, nem tudo parece estar perdido na Justiça brasileira, a ação Civil Pública 

movida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do estado de São Paulo e pelo Ministério 

Público do Trabalho, que requeria a reintegração dos funcionários demitidos, gerou frutos.  As 

demissões em massa realizadas pela Abril foram anuladas pelo juiz Eduardo José Matiota, da 

61ª Vara do Trabalho de São Paulo, responsável pelo julgamento.  Em sua decisão23, o 

magistrado não apenas declarou a nulidade das demissões, como também decidiu pela 

reintegração de todos os funcionários demitidos desde julho de 2017, ressalta-se que a decisão 

do juiz não foi a única nesse sentido24. 

 O que se extrai do caso concreto apresentado, dentro os outros que vêm ocorrendo no 

Brasil, é que o legislador, quando na elaboração da Reforma Trabalhista, fez por introduzir no 

ordenamento jurídico a equiparação entre a dispensa coletiva com a individual. Com isso, deixa 

de fazer a distinção necessária, tendo em vista, ser a dispensa coletiva parte do Direito Coletivo 

                                                           
22 De acordo com a ex-redatora chefe da Revista Claudia, Patrícia Zaidan: "Dez dias depois da demissão a 

Abril teria que pagar as verbas rescisórias, mas ela arquitetou de uma forma que neste mesmo dia ela entrou em 

recuperação judicial, se escudando na barra da saia da justiça para não honrar seus compromissos com os 

empregados". Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/09/30/abril-aguardou-reforma-trabalhista-

para-demitir-1500-pessoas-dizem-juristas/>. Acesso em: 05 nov. 2019. 
23 Em sentença da 61ª Vara do trabalho de São Paulo, no Processo 1000446-88.2018.5.02.0061, o Juiz Eduardo 

José Matiota a certa altura alude: [...] Veja que a entidade sindical não teve chances de discutir quais os 

trabalhadores que seriam demitidos, o que poderia causar menor impacto econômico e social. Do mesmo modo, 

nenhuma das propostas efetuadas pelo sindicado foram aceitas, ou seja, a "negociação" não foi apta a minimizar 

os drásticos efeitos da dispensa coletiva. Destaca-se que os riscos do empreendimento recaem sobre o empregador, 

não sendo razoável a maximização dos lucros e a socialização dos prejuízos, não se cumprindo sequer o mínimo 

exigido pela legislação em vigor. Observe-se que sequer as verbas rescisórias foram quitadas, não tendo sido 

apresentado plano ou proposta que pudesse minimizar os impactos sociais que a demissão em massa inegavelmente 

causa no seio social. Assim, julgo procedente o pedido para declarar a nulidade das demissões efetivadas pela 

requerida a partir de dezembro de 2017, determinando a imediata reintegração de todos os trabalhadores 

dispensados, com pagamento da remuneração devida desde a dispensa até a efetiva reintegração, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 por empregado dispensado, nos termos dos artigos 536 do CPC. Pelos mesmos fundamentos, 

determino que a requerida se abstenha de demitir trabalhadores sem prévia e efetiva negociação coletiva, sob pena 

de multa de R$ 10.000,00 em razão de cada trabalhador dispensado a partir desta decisão. 
24 Caso parecido ocorreu em Porto Alegre, onde a UniRitter viu-se obrigada a recorrer da decisão da 26ª Vara do 

Trabalho de de Porto Alegre a qual suspendia todas as dispensas imotivadas dos seus professores. Extrai-se da 

decisão do Mandado de Segurança 0022585-20.2017.5.04.0026, as seguintes palavras da Desembargadora 

relatora, Beatriz Renck: “De resto, a doutrina e jurisprudência pertinentes - a magistrada de primeiro grau 

transcreve farta jurisprudência sobre a matéria - sempre entendeu pela necessidade da intervenção sindical em se 

tratando de dispensas em massa, justamente em virtude do grave prejuízo social daí decorrente”, dando, em 

seguida, improcedência ao recurso.  

https://www.brasildefato.com.br/2018/09/30/abril-aguardou-reforma-trabalhista-para-demitir-1500-pessoas-dizem-juristas/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/30/abril-aguardou-reforma-trabalhista-para-demitir-1500-pessoas-dizem-juristas/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/30/abril-aguardou-reforma-trabalhista-para-demitir-1500-pessoas-dizem-juristas/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/30/abril-aguardou-reforma-trabalhista-para-demitir-1500-pessoas-dizem-juristas/
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do Trabalho, possuindo, portanto, regras e princípios totalmente diferentes do Direito 

Individual.  

 Acontece que, toda legislação infraconstitucional deve ser interpretada sob a luz da 

Constituição Federal, senão, o que nos restará é uma justiça insegura e incoerente. Sem dúvida 

a regra do artigo 477-A é clara, e dispensa a atuação sindical nos casos de demissões imotivadas 

coletivas, conquanto, não se deve deixar de observar o ordenamento jurídico como um todo. O 

artigo 7º, inciso I, da Constituição veda a dispensa arbitrária ou imotivada sem a devida 

compensação indenizatória, igualmente, o artigo 8º da Carta Magna afirma que “é obrigatória 

a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho”, ou seja, é indispensável e 

obrigatória25 a atuação sindical na defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria. 

A presença do interesse público primário de toda a sociedade impõe a este ramo do 

Direito uma proteção especial, com a efetiva e necessária participação dos legitimados ou 

autores ideológicos, entre eles, o Ministério Público do Trabalho, neste desiderato, como gestor 

do microssistema de tutela coletiva e dos instrumentos de que dispõe para proteger os direitos 

sociais e indisponíveis dos trabalhadores. (SANTOS, on-line).  

De um lado temos o princípio da legalidade, que poderia ser usado para justificativa da 

demissão em massa sem prévia negociação coletiva, tendo em vista haver na CLT dispositivo 

permitindo-a. Doutra ótica, há outras correntes que entendem que essa situação é 

inconstitucional, se tomarmos por base o texto da Lei Maior que veda o retrocesso social, além 

dos valores da república e da ordem econômica que pretendem a valorização social do trabalho. 

Mais do que o próprio ordenamento e suas leis, as atitudes tomadas pelas grandes empresas 

para aumento do capital fere a própria dignidade da pessoa humana do trabalhador, bem como 

ao princípio base do Direito do Trabalho: o princípio da proteção. 

Demonstra também, lamentavelmente, a depreciação do diploma legal ordinário com 

respeito ao Estado Democrático de Direito constituído no país pela Constituição de 1988, com 

seus pilares normativos estruturantes de natureza democrática e inclusiva- todos 

manifestamente negligenciados pelo recém aprovado art. 477-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho (DELGADO, e NEVES DELGADO, 2017, p. 181). 

                                                           
25 Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 8º, III: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 
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É certo que as dispensas coletivas causam um impacto social de grande amplitude, sendo 

a negociação coletiva prévia o meio pelo qual se busca minimizar os prejuízos causados à 

coletividade. No entendimento de Janotti da Rocha (2017, p. 98): 

Assim, uma dispensa coletiva, a depender do número de trabalhadores 

afetados, pode ensejar, até mesmo, outras dispensas coletivas, interferindo na 

ordem econômica local e ganhando ares de direito individual homogêneo, 

como no caso uma grande dispensa coletiva atingindo centenas ou milhares 

de empregados, em um contexto de crise econômica. Dependendo do tamanho 

do município ou da região, várias outras empresas ficarão prejudicadas na 

venda de seus produtos e, logo, irão dispensar seus empregados, fazendo com 

que outras dispensas coletivas também ocorram. 

 

 Diante de toda a situação precária em exposição, ressalva-se que os princípios e regras 

constitucionais, bem como os tratados internacionais internalizados no país continuam em 

pleno vigor e como legislação superior ao regramento infraconstitucional, devem ser 

observadas por todo o ordenamento jurídico, além de servirem de base para novas proposições 

legislativas. Portanto, há muito o que se discutir em relação a vigência da Lei 13.467/17 ao se 

considerar o evidente desrespeito com o direito coletivo obreiro, ao equipará-lo com o direito 

individual, permitindo a dinâmica das dispensas coletivas a bel prazer do empregador. 
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 Por todo o exposto, faz-se necessário voltarmos às origens do Direito Trabalhista, em 

observação aos seus princípios mais básicos e primordiais, para que haja ponderação sobre o 

conteúdo do texto da Reforma e em como ela vem afetando negativamente a realidade do 

obreiro no Brasil. É fato que o Direito do Trabalho nasceu através da luta da classe operária e 

da necessidade de proteção do grupo hipossuficiente que vive em subordinação ao detentor do 

capital, e como tal, torna-se inadmissível uma reforma do texto da Consolidação das Leis 

Trabalhistas que desrespeita não só os direitos de labor do empregado, como sua própria 

dignidade humana. 

 Como agravante da situação, o exercício da atividade sindical também se mostra 

gravemente ameaçada, o que torna a defesa dos direitos dos trabalhadores uma realidade pouco 

a pouco esquecida. Com o fim da contribuição sindical compulsória e da desnecessidade da 

atuação dos sindicatos nos casos em que o trabalhador mais precisa de tutela, os órgãos 

responsáveis pelos direitos sociais do trabalhador, especialmente aos coletivos, encontram-se 

em verdadeira crise, em uma corrida constante por novos filiados como forma de garantir seu 

pleno funcionamento. 

 Não obstante, os novos institutos da legislação em vigor expõem o trabalhador à ameaça 

do desemprego, do trabalho informal e sem carteira assinada e da dispensa imotivada conforme 

vontade do empregador, ou seja, não há mais qualquer segurança no âmbito do labor. A 

necessidade principal é a manutenção dos empregos para que a crise não se agrave mais, para 

tal, sem dúvida as convenções e acordos coletivos são ferramentas de extremo valor para isso.  

No entanto, sua utilização deve respeitar o ordenamento jurídico como um todo, 

considerando os limites impostos por lei e a dignidade da pessoa humana, afinal, flexibilizar as 

vezes é necessário, porém não pode ser motivo de precarização nos vínculos de trabalho o que 

agravaria o quadro de diferença social que, na verdade, nunca deixou de existir. 
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