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RESUMO 
 

 

O direito de acesso à justiça é reconhecido constitucionalmente como direito fundamental e 

internacionalmente como direito humano. Responsável por viabilizar a efetivação das normas 

constitucionais e infraconstitucionais, como os princípios da igualdade e da inafastabilidade da 

jurisdição, e os direitos sociais trabalhistas, a garantia de acesso ao judiciário é assegurada, 

principalmente, pelo benefício da assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Contudo, com a edição da Lei nº 13.467/2017, modificações foram 

introduzidas ao ordenamento jurídico pátrio de modo a impactar o regramento referente aos aspectos 

processuais na Justiça do Trabalho quanto aos beneficiários da justiça gratuita. O presente trabalho 

tem como objetivo proceder à análise das disposições relacionadas aos direitos fundamentais de acesso 

à justiça e da assistência judiciária gratuita, fornecer um quadro comparativo entre a legislação laboral 

anterior e as novas normas inseridas ao ordenamento jurídico pela reforma trabalhista, e, por fim, 

apresentar as decisões e os entendimentos já proferidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal 

acerca das matérias impugnadas. 

 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Assistência Judiciária Gratuita. Reforma Trabalhista.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The right of access to justice is constitutionally recognized as a fundamental right and internationally 

as a human right. Responsible for ensuring the implementation of constitutional and infraconstitutional 

norms, such as the principles of equality and non-exhaustiveness of jurisdiction, and labor social 

rights, the guarantee of access to the judiciary is ensured mainly by the benefit of full and free legal 

assistance to those who prove insufficient resources. However, with the enactment of Law nº. 

13.467/2017, modifications were introduced to the legal order of the country in order to impact the 

rule regarding procedural aspects in the Labor Court regarding beneficiaries of free legal aid. The 

purpose of this study is to analyze the provisions related to the fundamental rights of access to justice 

and free legal aid, to provide a comparative framework between the previous labor legislation and the 

new norms inserted by the labor reform legal framework, and finally , to present the decisions and 

understandings already given by the ministers of the Federal Supreme Court regarding the matters 

challenged. 
 

Keywords: Access to Justice. Free Legal Assistance. Labor Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito fundamental de acesso à justiça é o responsável por viabilizar o 

reconhecimento e a efetividade dos demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico 

pátrio.  

Sem a possibilidade de recorrer ao judiciário, as disposições normativas são como 

diretrizes do Estado que podem ser observadas ou não, sem que haja uma forma de lutar por 

sua eficácia e cumprimento. 

Dada a importância do princípio, o ordenamento jurídico foi construído com base em 

pilares que pudessem sustentar o direito de acesso à justiça para todos os cidadãos, pois a 

essência do instituto não admite restrições ou diferenciações entre as pessoas. A garantia deve 

alcançar a todos, de forma igualitária. 

Fatores econômicos, políticos e sociais não poderiam interferir negativamente sobre o 

instrumento, que garante a observância das regras impostas à sociedade pela própria 

sociedade. 

Demandar judicialmente é caro, arriscado e demorado. Além disso, o Judiciário possui 

uma linguagem própria, uma roupagem característica. Pode-se considerar um ambiente hostil 

para as pessoas que não possuem contato com essa realidade constantemente e precisam 

ingressar nesse meio a fim de ver garantidos os seus direitos.  

Entretanto, apesar das dificuldades e por causa delas, a Constituição Federal de 1988 

determina que o Judiciário seja um ambiente acessível e fornece meios para isso. 

Para a representação técnica, indispensável, foi criada a Defensoria Pública e a 

possibilidade de nomeação de advogado dativo, em caso de ausência ou impossibilidade de 

atuação da primeira. Em relação ao formalismo, à complexidade e à demora, autoriza a 

criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que vieram a ser regulamentados somente 

em 1995, com incentivo absoluto à transação e à conciliação. Quanto aos custos e riscos 

econômicos do processo, como pedra fundamental que sustenta o direito de acesso ao 

judiciário, estabelece o benefício da assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. 

Sobre o último instituto tratou o capítulo inicial do presente trabalho, que versa sobre a 

assistência judiciária gratuita e o acesso à justiça quanto aos aspectos internacional, 

constitucional e infraconstitucional.  

Dispensou-se especial atenção às modificações implementadas pela Lei nº 13.467 de 

13 de julho de 2017, no âmbito processual. 
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No capítulo seguinte, foi analisado o cenário em que a reforma trabalhista surgiu, suas 

intenções e finalidades, e os fatores que deram causa à edição das leis que fazem parte do 

contexto reformista, tanto as aprovadas em 2017, quanto às anteriores. 

Examinou-se, de forma breve, a influência decorrente da situação econômica e política 

do país e os grupos envolvidos na edição e na aprovação das normas.  

Em continuidade, outros dispositivos alterados pela reforma foram verificados, nesse 

momento quanto ao plano do direito material.  

Por fim, considerando as diversas ações propostas perante a Suprema Corte a fim de 

constatar o posicionamento do Judiciário ante as inovações trazidas pelo legislador, no 

capítulo 3, algumas decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal foram apresentadas, 

bem como os argumentos utilizados pelos ministros para fundamentar seus votos. 

A metodologia do trabalho, portanto, consistiu em uma análise crítica da Lei nº 13.467 

de 2017 em relação aos pontos modificados no que tange o acesso à justiça, em cotejo ao 

ordenamento jurídico vigente, como a CRFB, além da análise das estatísticas de processos 

trabalhistas ajuizados antes e depois da “reforma”, e uma interpretação das decisões judiciais 

no STF em matéria de ADIN.  

O objetivo foi averiguar se a reforma trabalhista de fato opôs obstáculos ao 

jurisdicionado, tendo em vista o alto índice de ações judiciais que foram propostas desde a 

entrada em vigor da mencionada lei. 

Espera-se que a leitura proporcione uma visão esclarecedora sobre parte dos principais 

pontos debatidos no que diz respeito à reforma trabalhista, e apresente ao leitor uma 

perspectiva essencialmente jurídica que permita uma análise favorável aos princípios da 

igualdade, da valorização social do trabalho e da proteção do mínimo existencial. 
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CAPÍTULO 1 – A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFERIDA A TODOS 

OS CIDADÃOS PELA CFRB 

 

Um dos mecanismos mais eficazes para garantir o direito ao amplo acesso à jurisdição, 

consagrado pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXV e LXIV), é, sem dúvidas, a assistência 

judiciária gratuita, integral, aos necessitados. 

Assim como a criação da Defensoria Pública, a assistência judiciária integral e gratuita 

busca superar o obstáculo econômico de acesso à justiça, principalmente no tocante à tutela de 

direitos econômicos e sociais. 

Além das disposições constitucionais, internacionalmente o Brasil se submete a 

normas que tem como objetivo o amplo e absoluto acesso dos cidadãos ao judiciário. A 

Convenção Americana sobre Direito Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de 

novembro de 1969, declara o direito que toda pessoa tem de ser ouvida, por um juiz ou 

tribunal competente, para que se determinem, entre outras questões, seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

O Estado, enquanto ente dotado de poder, concedido pelo povo, responsável por 

regular as relações entre as pessoas, em especial nas esferas econômica e social, também é 

responsável por viabilizar e regulamentar o amplo acesso aos tribunais. 

Entenda-se como amplo acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV da CRFB/1988, 

a garantia de que “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 

É cediço que a norma em comento obsta a ação do legislador quanto à proibição 

expressa de acesso ao judiciário em determinada situação fática. Entretanto, obsta ainda, sob a 

ótica de uma interpretação lógica, a ação do legislador quanto à criação de normas que visem 

dificultar, impedir ou inviabilizar o acesso ao judiciário, não apenas em determinada situação 

fática, mas, no caso em pauta, a determinado grupo de pessoas.  

A Lei 13.467/2017 tende a restringir o acesso à justiça aos hipossuficientes. Essa 

realidade não é negada pelos defensores da reforma, é justificada. 

É um ponto incontestado que as mudanças introduzidas pela nova legislação 

trabalhista tem como consequência um intenso desestímulo quanto ao ajuizamento de novas 

demandas, uma queda sensível dos requerimentos de perícias, danos morais, etc. Entretanto, 

os interessados na aplicação integral da nova legislação ponderam questões que se encontram 

em graus de prioridade distintos para o ordenamento jurídico pátrio e internacional, a fim de 

justificar as novidades da reforma, como a mitigação da assistência judiciária gratuita, e do 
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acesso à justiça por via de consequência, em prol da desoneração econômica do Estado, por 

exemplo. 

O presente capítulo versará, portanto, sobre os aspectos internacional, constitucional e 

infraconstitucional do instituto da assistência judiciária gratuita, amplitude, alcance, 

efetividade, e sua relação com as novas disposições da Lei 13.467/2017. 

 

1.1 Aspecto internacional 

 

No plano internacional o direito ao acesso à justiça é reconhecido como direito 

humano e encontra respaldo na Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), de 10 

de dezembro de 1948 (arts. 8 e 10); no Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos 

(PISDCP), de 19 de dezembro de 1966 (art. 14, item 1); e na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969 (art. 8, item 

1), quanto a última, especificamente: 

 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 

ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 

fiscal ou de qualquer outra natureza.  
 

Diante da necessidade de estabelecer um consenso entre os diversos ordenamentos 

jurídicos internos e de respeitar a soberania das respectivas nações, manifesta-se o direito 

internacional.  

Quanto à recepção do Brasil em relação às normas internacionais, a Constituição da 

República de 1988 trouxe uma intensa proteção às disposições referentes aos direitos 

humanos e às garantias fundamentais, conferindo status constitucional aos tratados 

internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil faça parte, a exemplo dos que foram 

mencionados inicialmente. 

Em relação à aplicabilidade e à efetividade dessas normas internacionais e dos direitos 

fundamentais definidos em nossa Carta Magna no âmbito da justiça do trabalho,  podemos 

citar as palavras de CAPPELLETTI e GARTH em sua obra, Acesso à Justiça.  

Os autores introduzem o capítulo que versa sobre As soluções práticas para os 

problemas do acesso à justiça identificando que a primeira onda dentre as três que buscaram 

viabilizar o acesso dos cidadãos ao judiciário foi a assistência judiciária para os pobres. 

Segundo os autores: 
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Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à justiça nos países 

ocidentais concentraram-se, muito adequadamente em proporcionar serviços 

jurídicos para os pobres (40). Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio  de 

um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 

complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os 

métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que não a podem custear 

são, por isso mesmo, vitais. [CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 31 e 32] 
 

A criação de órgãos e procedimentos que viabilizem a fruição das garantias 

individuais fundamentais, em especial a garantia de acesso à jurisdição, é fundamental para 

que a garantia constitucional não apenas exista no ordenamento jurídico, mas tenha 

efetividade. 

Nesse contexto, a Defensoria pública, disciplinada pela Lei Complementar nº 80/1994, 

apresentou-se como instituição essencial à função jurisdicional do Estado.  

A responsabilidade que lhe cabe se refere à orientação jurídica e à defesa dos 

necessitados,  assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal
1
, possibilitando o acesso efetivo da população mais pobre ao judiciário.  

A interferência do Estado, apesar de odiosa para alguns setores da sociedade, é 

indispensável à concretização de garantias estruturadas com o fim de equiparar forças entre 

uma população pobre e os demais. 

Nas relações jurídicas trabalhistas, o sentindo de ser da norma voltada a esta justiça 

especializada encontra respaldo na evidente disparidade de armas entre empregado e 

empregador. 

CAPPELLETTI e GARTH identificam essa desigualdade econômica como obstáculo 

histórico ao efetivo acesso à justiça, a ponto de se tornar vantagem estratégica das pessoas e 

organizações que possuam recursos para assumir os riscos econômicos da demanda, em 

relação aos oponentes. Segundo os autores: 

 

Pessoas ou organizações que possuem recursos financeiros consideráveis a serem 

utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. Em primeiro 

lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do 

litígio. Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes, pode ser 

uma arma poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto plausível quanto efetiva. 

[CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 21] 

                                                           
1  Lei Complementar 132/2009 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 

1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas 

gerais para sua organização nos Estados, e da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras providências.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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O direito à justiça gratuita, como dito anteriormente, é considerado o primeiro 

movimento que surge nos países ocidentais democráticos com o objetivo de ampliar o acesso 

à justiça, de modo a viabilizar a efetividade das bases principiológicas de igualdade. 

Nossa sociedade avançou nos últimos anos quanto às disposições normativas e 

entendimentos jurisprudenciais acerca do equilíbrio entre polos economicamente díspares, 

utilizando-se, para tanto, da criação de instituições necessárias à efetiva tutela judicial dos 

direitos básicos. 

Nesse sentido aparece a garantia institucional de uma Justiça do Trabalho acessível, 

especialmente aos trabalhadores pobres, a fim de atuar como veículo de tutela dos direitos 

fundamentais sociais, como resposta às expectativas naturais que surgem a partir da 

construção de um Estado democrático de direito (CRFB, arts. 7º, 9º e 111 a 117). 

Contudo, as mudanças implementadas pela Lei 13.467/2017 à legislação trabalhista 

foram contrárias à tendência nacional e internacional de proteção aos economicamente 

desfavorecidos, esvaziando os meios utilizados para efetivação do acesso à justiça, em 

especial ao que se refere à assistência judiciária gratuita. 

Considerando que a justiça do trabalho consagra princípios que visam facilitar ao 

máximo o acesso ao judiciário, como os princípios da simplicidade, oralidade, isonomia, 

proteção do trabalhador e busca pela verdade real, pode-se afirmar que os obstáculos 

econômicos introduzidos pela legislação reformista, os quais analisaremos mais adiante, são 

absolutamente incompatíveis com os objetivos da legislação laboral. 

Apesar de sutil, a mudança do art. 8º da CLT foi ambiciosa ao objetivar restringir 

interpretações de acordo com os princípios reguladores da justiça do trabalho.  

Comparativamente, dizia o parágrafo único do art. 8º da CLT antes da reforma 

trabalhista que “o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que 

não for incompatível com os princípios fundamentais deste.”. Retirada a parte final do 

dispositivo, agora como parágrafo primeiro, diz que “o direito comum será fonte subsidiária 

do direito do trabalho.” (Redação dada pela Lei nº 13.467/2017). 

 

1.2 Aspecto constitucional 

 

A discussão acerca da constitucionalidade das normas em comento é intensa. 

Os mais variados setores da sociedade se envolvem direta ou indiretamente nas 

discussões levadas ao Supremo Tribunal Federal. 
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Cite-se como exemplo primeiro, e mais relevante para o presente trabalho, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5766
2
, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que 

tem como tema a Gratuidade de Justiça, e tem como ministro-relator o desembargador 

Roberto Barroso.  

A mencionada Ação discute a inconstitucionalidade de parte da nova redação dada aos 

artigos 790-B, caput e §4º, 791-A, caput e § 4º e 844, §2º, ambos modificados pela Lei 

13.467/2017, sob os quais concordamos que reside inconstitucionalidade. 

Analisaremos cada artigo individualmente, mas adianta-se que, em geral, a 

modificação que gerou profunda estranheza aos estudiosos e aos aplicadores do direito, e que 

gerou intensa discussão acerca da carência de constitucionalidade das mencionadas normas, 

foi a substituição da expressão “salvo se beneficiário da justiça gratuita” pela disposição 

“ainda que beneficiário da justiça gratuita” ao final dos respectivos dispositivos. 

A Constituição de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso LXIV, de forma clara e objetiva 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.  

A ideia de insuficiência de recursos, para os fins da norma de direito fundamental, 

encontra-se tradicionalmente conformada, no processo do trabalho, pelo art. 14, § 1º, da Lei 

nº 5.584/1970. Nos termos da norma, a assistência judiciária gratuita é devida ao trabalhador 

cuja “situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família”, ainda que perceba salário superior a dois salários-mínimos, limite indicado pelo 

dispositivo como parâmetro para concessão do benefício.  

Em uma leitura de acordo com a nova redação dada ao art. 790 da CLT, o direito a 

assistência judiciária gratuita na Justiça do Trabalho deve ser concedido àquele que perceba 

salário de até 40% do teto de benefícios da Previdência Social ou àquele que, apesar de 

perceber salário superior, demonstre situação econômica que não lhe permita demandar sem 

prejuízo próprio e da família. 

Em consonância com o mencionado instituto encontram-se as garantias constitucionais 

de acesso à jurisdição e do mínimo material necessário à proteção da dignidade humana. 

A questão é se houve, efetivamente, a mitigação desse direito fundamental. 

                                                           
2  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 5766/DF – Distrito 

Federal. Relator: Ministro Roberto Barroso. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582>. Acesso em: 29 set. 2018. 
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As previsões normativas a serem analisadas individualmente adiante, trouxeram 

ressalvas ao direito da justiça gratuita no âmbito processual trabalhista. A concessão do 

benefício não é mais integral. A parte beneficiada pelo instituto, a partir da nova legislação 

laboral, precisa arcar com o ônus econômico da demanda em algumas hipóteses, esvaziando a 

essência de ser do instituto. 

As mudanças geraram o efeito esperado.  

Um dos objetivos da norma seria o de evitar o ajuizamento de demandas infundadas, o 

qual veremos posteriormente que não poderia ser evitado por meio de um obstáculo 

econômico, como os que foram implementados, tendo em vista que os litigantes que podem 

arcar com o ônus econômico da demanda não terão nenhuma dificuldade em ingressar no 

judiciário, independente do potencial de procedência ou improcedência de seus pedidos.  

Mas, independente dos pedidos serem infundados ou legítimos, o objetivo de evitar o 

ajuizamento de demandas foi muito bem-sucedido.  

Não poderia ser diferente, haja vista que a massacrante maioria dos ajuizamentos é 

feita por desempregados, hipossuficientes, dependentes de seus escassos recursos para 

garantir o mínimo material para o seu sustento e de sua família, não podendo, portanto, se 

arriscar a ter que suportar o ônus econômico de uma ação judicial. 

De acordo com os dados apresentados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

região, por meio de seu serviço de informação e transparência, em outubro de 2017 foram 

ajuizadas 26.307 (vinte seis mil trezentas e sete) novas demandas no âmbito do tribunal 

carioca. Em novembro do mesmo ano, mês que marcou o início da vigência da nova 

legislação trabalhista, 30.284 (trinta mil duzentas e oitenta e quatro) novas ações foram 

distribuídas. Entretanto, conforme esperado, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018 houve 

uma queda abrupta no número de ações ajuizadas, respectivamente 7.266 (sete mil duzentas e 

sessenta e seis) e 7.323 (sete mil trezentas e vinte e três) novas demandas.
3
  

Observa-se, portanto, uma corrida expressiva para o ajuizamento de demandas antes 

da vigência da nova legislação trabalhista no Brasil, gerada pela carga de medo e pressão que 

a reforma trouxe ao grupo dos potenciais demandantes, unida a uma expectativa positiva, e 

quase inacreditável, direcionada ao grupo dos potenciais demandados. 

                                                           
3  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Transparência, Dados das Varas, Casos Novos 

Distribuídos/Solucionados, 2018. Disponível em <https://www.trt1.jus.br/web/guest/dados-das-varas/casos-

novos-distribuidos-/-solucionados>. Acesso em 30 set. 2018. 
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No corpo da ADI 5.677 proposta pela PGR, explicita-se o caso do Reino Unido, em 

que a norma The Employment Tribunals and the Employment Appeal Tribunal Fees Order, de 

2013, passou a prever cobrança de taxas para demandas trabalhistas. 

Apurou-se que, em 2015, o número de ajuizamentos sofreu uma redução média de 

67% em relação ao ano anterior. A menor desde 1891. 

Acredita-se que o alto risco econômico da sucumbência tenha sido o responsável pela 

queda extrema dos ajuizamentos.  

A Suprema Corte do Reino Unido teria declarado a ilegalidade da norma por violação 

da garantia de acesso à justiça, afirmando que esse direito é necessário para assegurar que as 

regras estabelecidas pelo Parlamento sejam aplicadas e cumpridas. 

Assim como no Brasil, o objetivo da nova norma seria evitar o ajuizamento de 

demandas infundadas, mas apontam os magistrados que o direito de acesso à justiça “não 

pode ficar restrito aos que possuam habilidade de trazer a juízo pretensões vitoriosas”  (ADI 

nº 5.677, 2017, p. 66), motivo pelo qual, haveria violação da garantia. 

 

1.3 Aspecto infraconstitucional 

 

1.3.1 Honorários Periciais 

 

A partir da leitura dos artigos da CLT, antes e depois da edição da Lei nº 13.467/2017, 

podemos perceber que a legislação em comento passou a exigir o pagamento dos honorários 

periciais também aos litigantes beneficiários da justiça gratuita, se sucumbentes na pretensão 

objeto da perícia. Preceituam os dispositivos, respectivamente: 

 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita.
4
  

 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 
[...] 
§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em 

juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro 

processo, a União responderá pelo encargo.
5
  

 

 

                                                           
4 Texto anterior, CLT, inserido pela Lei nº 10.537/2002. 

5 Consolidação das Leis do Trabalho, inserido pela Lei nº 13.467/2017. 
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O §4º do mencionado artigo, modificado pela reforma, busca viabilizar a execução, 

nos termos do caput, por ser de conhecimento geral que, por outro meio, esta não seria 

frutífera em face da parte hipossuficiente. 

A solução encontrada para conseguir executar, imediatamente e integralmente, a parte 

beneficiária da justiça gratuita, foi a restrição dos créditos obtidos judicialmente, ou seja, 

valores recebidos a título de ressarcimento de dano, verbas compensatórias e salariais. 

O judiciário, responsável pela análise dos conflitos sociais que lhe são apresentados, 

bem como pelo julgamento e pela execução dos valores liquidados em relação à obrigação 

reconhecida em favor da parte, deve agora, após todo o trâmite processual, reverter os valores 

obtidos ao final do processo ao pagamento das despesas processuais. 

Ressalta-se que, com base na própria norma impugnada, esse valor não é retido em 

favor do perito, mas da União. 

Antes da entrada em vigor da nova legislação, quando a parte sucumbente na 

pretensão objeto da perícia era beneficiária da justiça gratuita, não tendo condições, por 

óbvio, de proceder ao pagamento dos honorários periciais sem prejuízo de seu sustento 

próprio ou de sua família, a União arcava com as mencionadas verbas, nos termos da Súmula 

457 do TST: 

 

SÚMULA 457 DO TST - HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO 

PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT. OBSERVÂNCIA. A União é 

responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no 

objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o 

procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. 
 

Indaga-se, nesse sentido, se realmente há razoabilidade em desonerar um ente que 

seria o responsável por viabilizar as garantias constitucionais, a fim de onerar a parte que 

precisa da proteção estatal. 

A norma concede preferência ao pagamento das despesas processuais em detrimento 

do direito material pleiteado.  

O pagamento das despesas do processo não são o fim da demanda, mas o meio para 

que se alcance o julgamento do mérito. Os créditos decorrentes da demanda, que são a 

finalidade da prestação jurisdicional, inclusive tendo status de verba alimentar, não podem ser 

mitigados em prol do pagamento de verbas decorrentes da atuação estatal. 

Outro ponto a ser questionado diz respeito às dificuldades encontradas para que as 

perícias sejam realizadas. 
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Quando o pagamento dos honorários periciais era efetuado pela União, havia um 

adiantamento de parte dos valores devidos para que o perito iniciasse os trabalhos, e a certeza 

de que o valor seria integralmente quitado após a perícia.  

Hoje o judiciário trabalhista encontra profundas barreiras para viabilizar a produção 

das provas necessárias ao andamento do feito, sem as quais a audiência de instrução sequer 

pode ocorrer, tendo em vista que, de um lado, os peritos não aceitam trabalhar sob a condição 

de ter que aguardar pelo recebimento de seus honorários apenas ao final do processo 

(argumento razoabilíssimo considerando as inúmeras incertezas quanto ao tempo necessário à 

conclusão das demandas e às possibilidades de insucesso em relação à execução das 

mencionadas verbas), e de outro, o reclamante beneficiário da justiça gratuita, que precisa que 

a prova seja produzida e não tem condições de adiantar o pagamento dos honorários periciais. 

Vale ressaltar o fato de que ser sucumbente na pretensão objeto da perícia não 

necessariamente significa dizer que a perícia lhe foi desfavorável.  

É cediço que o julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo, portanto, julgar 

improcedente o pedido que gerou a necessidade da produção da prova pericial, ou seja, a 

pretensão objeto da perícia, ainda que a prova pericial seja favorável a quem a solicitou, o que 

tornaria a parte sucumbente.  

Argumenta-se, como veremos mais adiante, que a mudança evitará o requerimento de 

produção de provas periciais infundadas. Contudo, a desproporcionalidade do tratamento se 

encontra no fato de que evitar-se-á o requerimento de produção de prova pericial infundada 

em relação a quem pode pagar a perícia, mas, como consequência necessária ao objetivo 

alegado, obstar-se-á, por completo, a produção de prova pericial fundada ou infundada por 

quem não pode arcar com a despesa processual. 

A norma, portanto, desconsidera a condição de insuficiência de recursos que justificou 

o benefício da gratuidade. 

Com a nova redação, não há que se falar em pagamento da despesa processual 

condicionado à perda da condição de insuficiência econômica, mas ao pagamento ainda que 

seja comprovada a insuficiência econômica. 

Não se sabe de que gratuidade trata a norma, já que o demandante pobre agora 

também tem que assumir os riscos econômicos da demanda. 
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1.3.2 Honorários Advocatícios Sucumbenciais 

 

Assim como no caso referente aos honorários periciais, a partir da Lei nº 13.467/2017, 

passou-se a exigir o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também aos 

beneficiários de justiça gratuita.  

Mais uma vez, a norma desconsidera a condição de insuficiência de recursos que 

justificou a concessão do benefício. 

Conforme se depreende da redação da súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho 

(Resolução 14/1985 do TST), aplicada às demandas trabalhistas antes da nova legislação 

laboral, a jurisprudência trabalhista entendia indevidos os honorários advocatícios nas causas 

trabalhistas, tendo em vista a capacidade postulatória das partes, salvo nas hipóteses àquela 

listadas. De acordo com a súmula: 

 

SÚMULA 219 DO TST - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  

CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em 

decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 

21.03.2016   

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, 

concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) 

comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-

se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio 

sustento ou da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305da 

SBDI-I).  

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação 

rescisória no processo trabalhista.  

III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical 

figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de 

emprego.  

IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência 

submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).  

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, 

excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários 

advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 

o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). 

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais 

específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. 
 

A nova legislação, a partir do novo art. 791-A da CLT, entende de modo diverso e 

estende a incidência dos honorários a todas as causas trabalhistas. Dispõe que: 

 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos 

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% ([...]) e o máximo de 

15% ([...]) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito 



20 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa. 
[...] 
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, 

ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
6 

 

Não há crítica à disposição relativa à suspensão de exigibilidade do pagamento dos 

honorários pelo prazo de 2 anos, conforme disposto na segunda parte do novo dispositivo, 

tendo em vista que a cobrança dos valores estaria condicionada à demonstração de que a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade teria deixado de 

existir.  

Disposição idêntica encontra-se no art. 98, § 3o, do CPC de 2015, que disciplina a 

justiça gratuita relativamente à cobrança de despesas processuais decorrentes da sucumbência: 

 

Art. 98, §3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário.
7 

 

Porém, a parte inicial do dispositivo da CLT deixa claro que só trataremos sobre a 

suspensão de exigibilidade se inexistirem créditos trabalhistas capazes de suportar a despesa. 

Ou seja, a atual legislação trabalhista, no tocante ao risco econômico do processo em 

face da parte beneficiária da justiça gratuita, se encontra mais severa e restritiva do que a 

norma processual civil, determinando que recursos econômicos indispensáveis à subsistência 

da parte e de sua família, sejam convertidos para o pagamento de despesas processuais.  

 

1.3.3 Custas 

 

Quanto às custas, assim como os outros dispositivos impugnados, observa-se uma 

clara imputação de despesas processuais ao beneficiário da gratuidade de justiça, submetendo-

o ao risco econômico da demanda, em contrassenso à essência do próprio sentido de possuir o 

benefício da gratuidade, nos termos já explicitados. 

                                                           
6 Consolidação das Leis do Trabalho, inserido pela Lei nº 13.467/2017. 

7 Código de Processo Civil, 2015. 
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No entanto, além da mitigação do direito à assistência judiciária gratuita, a cobrança 

de custas ao reclamante, nos termos do §2º do art. 844 da CLT, gera uma condição para o 

ajuizamento de nova demanda, conforme a redação do § 3º do mesmo dispositivo: 

 

Art. 844, § 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao 

pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a 

ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 
§ 3º. O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de 

nova demanda.
8 

 

Antes da reforma: 

 

Art. 844. O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento 

da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato.
9
  

 

A nova norma teria como finalidade desestimular a litigância infundada, 

descompromissada, dispondo sobre uma nova sanção processual que alcançaria o demandante 

que de maneira negligente não se apresentasse na data da audiência inaugural e não 

justificasse o ocorrido no prazo de 15 dias subsequentes. 

Todavia, observa-se mais uma vez uma tentativa de justificar a nova legislação a partir 

de uma inversão de prioridades ante os princípios basilares da justiça do trabalho e as 

garantias constitucionais. 

O objetivo de punir um comportamento negligente, no caso em pauta, traz como 

consequência necessária um obstáculo econômico ao acesso do autor da demanda extinta à 

proposição de nova ação. 

A questão relativa ao caráter sancionador da medida não encontra respaldo material ou 

processual no ordenamento jurídico, seja por ausência de taxatividade da conduta como 

passível de sanção processual, seja pela intensidade da punição, que é capaz de mitigar a 

garantia constitucional da assistência judiciária gratuita, sendo desproporcional, portanto. 

Além disso, os artigos 793-B e 793-C da CLT, inseridos pela Lei 13.467/2017, 

contemplam as condutas processuais consideradas como litigância de má fé e as sanções 

aplicáveis à parte que atue de forma descompromissada (multa, indenização, honorários 

advocatícios e despesas efetuadas pela outra parte). 

                                                           
8 Consolidação das Leis do Trabalho, inserido pela Lei nº  13.467/2017. 

9 Consolidação das Leis do Trabalho, 1943. 
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O art. 732 da CLT determina, ainda, que a parte reclamante não poderá demandar 

perante a justiça do trabalho, pelo prazo de 6 meses, caso por 2 vezes seguidas dê causa ao 

arquivamento do processo. 

De fato o reclamante não pode acionar o judiciário de forma desmedida e 

irresponsável, devendo ser penalizado por sua negligência a fim de desestimular esse 

comportamento. Mas já existem normas, de caráter punitivo, proporcionais a essa conduta. 

Condicionar o ajuizamento de nova demanda ao pagamento das custas processuais 

apenas impede a propositura de uma nova ação aos litigantes efetivamente pobres, já que os 

que podem arcar com as despesas processuais não terão nenhuma dificuldade de demandar 

novamente.  

A norma restringe o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF), pois gera 

diferenciação entre os trabalhadores que não poderão pagar as custas processuais, condição ao 

ajuizamento de nova demanda, e os que poderão. 

Além disso, a medida sancionatória assume consequência desproporcionalmente gravosa 

quando comparada à garantia da inafastabilidade da jurisdição, inscrita no art. 5º, XXXV, da 

Carta Magna. 
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CAPÍTULO 2 - UMA VISÃO PRÓ-REFORMA TRABALHISTA 

 

Os princípios basilares da legislação do trabalho, bem como os direitos por ela 

garantidos, representam o resultado das lutas da classe operária e regulamentam uma relação 

de exploração entre o capital e o trabalho. 

Quando falamos sobre reforma pensamos em um movimento de avanço, conquista, 

melhora, como as medidas implementadas pela Constituição de 1934
10

, por exemplo, que deu 

início à valorização social do trabalho (salário-mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, 

repouso semanal, férias remuneradas). 

Contudo, considerando a intensa polarização ideológica do país e as visões 

antagônicas em relação ao que seriam consideradas medidas de avanço e conquista, 

interpreta-se a expressão “reforma” objetivamente como uma mudança legislativa. 

Nesse sentido, em contrapartida às conquistas de 1934, citam-se as mudanças 

introduzidas à legislação laboral no período da ditadura militar (instituição do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, com o objetivo de pôr fim à estabilidade de emprego
11

, e do 

trabalho temporário
12

, dando início à terceirização).  

Em resposta ao período ditatorial, o legislador constituinte se preocupou em 

desenvolver a nova constituição de modo a evitar uma nova onda de supressão de direitos. 

Elencados com status de cláusula pétrea, os direitos sociais, como gênero e núcleo 

constitucional, são protegidos pelo legislador de forma prioritária, assim como os direitos 

trabalhistas, como espécie daqueles.  

No entanto, a reforma trabalhista, tratada neste trabalho especialmente a partir da 

análise da Lei nº 13.467/2017, mas que engloba, ainda, a nova lei da terceirização (Lei nº 

13.429/2017), por exemplo, faz parte de um contexto reformista que prioriza o 

desenvolvimento do mercado e a produção de capital em detrimento das mencionadas 

garantias constitucionais. 

As tentativas de reforma iniciam-se no Governo Collor, com o início das privatizações 

e da implementação de um estado neoliberal. As formas de contratação foram flexibilizadas a 

partir da edição das normas sobre o trabalho temporário (Lei nº 9.601/1998); a 

regulamentação do sistema de banco de horas (Medida Provisória nº 2.164-41/2001) 

modificou a forma de remuneração do trabalho; e a introdução das comissões de conciliação 

                                                           
10 Art. 121. A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 

campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do país. 

11 Lei 5.107/1966.  Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. 

12 Lei 6.019/1974. Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras providências. 
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prévia (Lei nº 9.958/2000) transformaram os meios de solução de conflitos entre patrões e 

empregados. 

Deve-se pensar, portanto, sobre a reforma trabalhista em um contexto mais amplo, 

como um objetivo de determinados setores da sociedade. 

Sobre os grupos envolvidos nesse contexto reformista, dedicar-se-á o presente 

capítulo. 

 

2.1 Grupos de pressão 

 

Entendem-se por grupos de pressão, em matéria normativa, os grandes grupos 

econômicos que, unidos à maioria parlamentar de elite e seu domínio sobre os meios de 

comunicação de massa, possuem sob seu poder o aparato necessário à disseminação da 

concepção de que uma reforma legislativa trabalhista seria a única saída para que o país volte 

a prosperar economicamente. 

A questão propagandeada pela mídia de massa, a partir do impeachment da ex-

presidente Dilma e da ascensão de um governo desaprovado pela maioria da população
13

, foi 

a de que os projetos reformistas impulsionados pela nova liderança do executivo seriam uma 

saída necessária à crise econômica vivida pelo país. 

Nesse sentido, como plataforma de governo do presidente Michel Temer, o projeto 

“Uma ponte para o futuro”
14

 apresenta suas prioridades enquanto governante. Conforme o 

documento, o objetivo seria “executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa 

privada”, “realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional”, e 

priorizar o “crescimento econômico”, “aumento da produtividade”, “exploração mais eficiente 

de recursos naturais”, “política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada”, “aumento 

das concessões”, entre outros pontos. Sobre o direito do trabalho, “permitir que as convenções 

coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos” O documento 

foi publicado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atualmente 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 29 de outubro de 2015. 

A crise viabilizou a inversão de prioridades políticas, com o favorecimento dos 

interesses do mercado, uma consequente precarização das relações de trabalho e a mitigação 

                                                           
13 REPROVAÇÃO a Temer é recorde. DATAFOLHA. São Paulo, 11 de jun. de 2018. Disponível em: 

<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/06/1971539-reprovacao-a-temer-e-recorde.shtml>. 

Acesso em: 22 set. 2018. 
14

 UMA Ponte para o Futuro. Fundação Ulysses Guimarães. Brasília, 29 de out. de 2015. Disponível em: 

<https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf.> 

Acesso em 28 nov. 2018. 

https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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dos direitos sociais. O discurso dos defensores da reforma propagou promessas quanto à 

modernização das relações laborais e o surgimento de novos postos de trabalho. 

O apelo midiático pela defesa da reforma, encontrou forças na intensa crise política e 

econômica vivida pelo país. As medidas aprovadas foram apresentadas como a saída mais 

rápida e eficiente para o combate ao desemprego e a conquista do sucesso econômico do país. 

É cediço, sem qualquer contra-argumentação, que a reforma trabalhista foi pensada, 

redigida e aprovada nos moldes desejados pelo empresariado. Faz-nos crer que tenha ocorrido 

uma importante reunião entre os setores jurídicos das maiores empresas do Brasil, que 

pudessem apresentar os principais interesses do patronato, no âmbito jurídico, a fim de indicar 

aos responsáveis pela redação da nova legislação os pontos essenciais a serem reformados. 

Acredita-se que nenhum, ou praticamente nenhum, dos dispositivos reformados pela 

mencionada legislação tenha sido alvo de análises doutrinárias que o considerasse favorável 

ao trabalhador.  

Um dos raros dispositivos que não foi editado para suprir demandas dos 

empregadores, ao menos diretamente, também não foi introduzido para suprir demandas dos 

empregados, mas dos advogados. Trata-se do atual artigo 791-A da CLT, que estende a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho a todas as 

demandas, conforme analisado no capítulo anterior.  

Quer-se dizer, nesse ponto, que apesar de ser de conhecimento geral que a legislação 

reformista não trouxe nenhuma resposta às pretensões dos trabalhadores, produzindo, pelo 

contrário, precarização das relações de trabalho e mitigação de direitos sociais conquistados e 

introduzidos ao ordenamento jurídico ao longo de décadas, a ação dos grupos de pressão foi 

tão forte que fez com que a população trabalhadora, assalariada, não pensasse na reforma 

como uma medida prejudicial, mas necessária. 

Os grupos de pressão econômica propagaram a ideia de que a reforma era 

indispensável ao progresso nacional sem considerar ou se importar efetivamente com as 

consequências sociais que a aprovação dessa medida geraria. 

A argumentação de que a Consolidação das Leis do Trabalho garante muitos direitos 

aos trabalhadores, de modo a desestimular e onerar demasiadamente a classe empresária, é 

antiga.  

A partir desse raciocínio surgem os principais argumentos dos grupos pró-reforma: a 

alegação de uma consequente modernização das relações de trabalho e o combate ao 

desemprego pelo surgimento de novos postos de trabalho. 
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A legislação laboral sempre buscou equilibrar forças entre um grupo de empregadores 

não apenas mais poderoso economicamente, mas naturalmente privilegiado, por poder 

escolher quem contratar, sob as condições que melhor lhe atendam, e seus empregados, que 

são capazes de se submeter a situações inimagináveis para manter seu emprego. 

Considerando o nível de desemprego que assola o país
15

, é evidente que um 

trabalhador aceitaria a mitigação/supressão de alguns direitos com o objetivo de não ser 

demitido, já que a “fila” de trabalhadores ansiosos para ingressar ou retornar ao mercado de 

trabalho é grande. 

Por esse motivo, buscou-se, a partir das normas voltadas às relações de trabalho, 

limitar a ação dos empregadores e seu poder de negociar diretamente com o trabalhador, 

vulnerável nesse contexto.  

Desse modo, o trabalhador não precisaria se submeter às arbitrariedades patronais, já 

que não seria pela eventual negativa do empregado diante das propostas prejudiciais feitas 

pelo empregador que este estaria impossibilitado de abusar daquele, mas por força da 

legislação infraconstitucional. Entretanto, esses limites recrudesceram a partir da reforma da 

legislação laboral. 

Analisaremos, de forma breve, alguns dispositivos que demonstram o raciocínio 

exposto. 

 

2.1.1 O negociado sobrepõe o legislado 

 

A expressão que titulariza o presente tópico se refere às disposições legislativas que 

permitem que patrão e empregado estabeleçam outras regras, sobre a relação contratual, 

diferentes das normas gerais elencadas na constituição federal e nas normas 

infraconstitucionais. 

As mencionadas disposições legislativas não foram introduzidas com a legislação 

reformista. Sempre existiram, mas sua aplicação era condicionada ao fato de seu conteúdo ser 

benéfico ao empregado, como no caso, por exemplo, de acordo em que direitos e vantagens 

não previstos em lei fossem concedidos voluntariamente pelo empregador. Considera-se, com 

                                                           
15 GOMES, I. Desemprego recua em dezembro, mas taxa média do ano é a maior desde 2012. Agência IBGE 

Notícias, 31 de jan. De 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-

agencia-de-noticias/noticias/19759-desemprego-recua-em-dezembro-mas-taxa-media-do-ano-e-a-maior-desde-

2012>. Acesso em: 23 set. 2018. 
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base nesse raciocínio, que os direitos estabelecidos legislativamente se referem ao mínimo 

garantido ao trabalhador. 

Nesse sentido, preceitua o art. 7º, caput da CRFB/88 “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: I- [...]” (grifo 

nosso). 

Entretanto, em vez de manter o patamar civilizatório mínimo, de acordo com a 

proteção constitucional, o instituto está sendo utilizado in pejus.  

Sua aplicação em desfavor do trabalhador, vulnerável enquanto dependente da relação 

de emprego visando sua subsistência e a de sua família, desnatura o próprio instituto. 

Optou-se, metodologicamente, por transcrever a redação do art. 611-A da CLT em 

virtude da grande alteração trazida no contexto do direito do trabalho: 

 
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 n

o 
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. 
§ 1

o
  No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça 

do Trabalho observará o disposto no § 3
o
 do art. 8

o
 desta Consolidação. 

§ 2
o
  A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não 

caracterizar um vício do negócio jurídico. 
§ 3

o
  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção 

coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados 

contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 
§ 4

o
  Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção 

coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, 

esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
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§ 5
o
  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 

trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou 

coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.
16 

 

Quanto ao artigo, ressalta-se de forma pontual as disposições dos incisos XII e XIII 

que tratam, respectivamente, sobre a possibilidade de acordo quanto ao enquadramento do 

grau de insalubridade ao qual se submete o trabalhador, e a prorrogação da jornada em 

ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho. 

De acordo com o art. 1º, inciso VI, Anexo I, do Decreto nº 8.894/2016, o Ministério do 

Trabalho tem como área de competência os assuntos relacionados à segurança e saúde no 

trabalho, e, desde sua criação, é responsável por garantir o equilíbrio e a estabilidade nos 

contratos de trabalho. 

A questão sobre as atividades insalubres na legislação laboral (regulamentada em 

especial pelos artigos 189 a 197 da CLT, junto às disposições relativas às atividades 

perigosas), reflete a preocupação do legislador em proteger o trabalhador em relação aos 

fatores decorrentes das relações de trabalho que agridem diretamente a sua saúde.  

O grau de insalubridade do ambiente, bem como o tempo máximo determinado para 

que as pessoas permaneçam nesse local, não nos parece passível de discussão entre 

empregado e empregador, tendo em vista que os dados sobre a questão decorrem de uma 

análise técnica e objetiva, definidos de acordo com os limites e as classificações estabelecidas 

pelo próprio Ministério do Trabalho. 

Nessa perspectiva, estabelece o art. 192 da CLT: 

 

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de 

adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus 

máximo, médio e mínimo. (Redação dada pela Lei nº 6.514/1977) 

 

A título de exemplo, sobre as tentativas de acordo quanto à atividade em pauta para 

fins de adequação aos interesses do empregador, em tantas demandas alegou-se que o 

adicional de insalubridade não foi pago pois aparelhos de proteção foram fornecidos ao 

empregado, defendendo-se, portanto, que não haveria motivo para o pagamento da verba, que 

                                                           
16  Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivos incluídos pela Lei nº 13.467/2017. 
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o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 289 a fim de pacificar a questão. Nos termos 

da mencionada súmula: 

 

SÚMULA 289 DO TST - INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO 

DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o 

exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que 

conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao 

uso efetivo do equipamento pelo empregado. 
 

Outro ponto enfrentado em relação ao artigo em comento se refere à limitação imposta 

à Justiça do Trabalho no caso de exame sobre convenções e acordos coletivos. De acordo com 

o § 1
o
 do art. 611-A, “No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a 

Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3
o
 do art. 8

o
 desta Consolidação”. 

Ou seja, a Justiça do Trabalho seria responsável por analisar exclusivamente a 

presença dos elementos essenciais do negócio jurídico, sem interferência sobre o mérito da 

questão, o que afronta a própria essência de ser da especializada, responsável pela análise e 

adequação das relações laborais quando desequilibradas em relação ao direito material, e 

quando este último é desrespeitado. 

A nova legislação demonstra ter como objetivo, nesse sentido, a limitação da 

interferência do Estado nas relações de trabalho, acompanhando o contexto reformista como 

um todo, e a abertura da negociação entre empregado e empregador.  

 

2.1.2 Trabalho Intermitente 

 

Uma nova forma de trabalho foi criada pela Lei nº 13.467/2017, o trabalho 

intermitente. 

Conhecido na Inglaterra como contrato “zero hora”
17

, nessa modalidade o empregado 

é contratado pela empresa para ser chamado quando for preciso, não havendo um horário fixo, 

ou mínimo, de trabalho por mês. O trabalhador pode ficar em casa, aguardando ordens, sem 

receber pelo tempo que ficar à disposição do empregador. 

De acordo com essa modalidade de contrato, não há um salário fixo ou mínimo 

mensal. Define-se o valor da hora, da semana ou do mês de trabalho do empregado, sendo 

vedado que esse valor seja inferior ao do salário-mínimo ou do salário de empregado da 

                                                           
17

 Tribunal Superior do Trabalho. Notícias. Trabalho no Mundo – Conheça o Trabalho “zero hora” na Inglaterra. 

Disponível em: <http://www.tst.jus.br/pmnoticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/22614834>. Acesso em 

27 nov. 2018.  
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empresa que efetue o mesmo trabalho a ser desenvolvido pelo empregado com contrato de 

trabalho intermitente, com pagamento imediato dos direitos trabalhistas correspondentes 

conforme art. 452-A da CLT. 

O empregado, portanto, não tem garantia quanto à sua jornada de trabalho e, 

consequentemente, quanto ao seu salário. 

Aponta-se, ainda, que para que o empregador acione o empregado, deve fazê-lo com 

uma antecedência de, no mínimo, três dias corridos, podendo o empregado aceitar ou recusar 

o chamado. 

A recusa não descaracteriza a subordinação do contrato, mas em caso de o empregado 

aceitar o encargo e não comparecer ao serviço, deve arcar com a multa de 50% do valor que 

receberia pelo trabalho. 

O contrato não possui o elemento da exclusividade, podendo o empregado trabalhar 

para qualquer pessoa em seu tempo de inatividade, desde que não haja conflito entre as 

jornadas. 

Nesses termos, preceitua o art. 452-A da CLT: 

 

Art. 452-A.  O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e 

deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao 

valor horário do salário-mínimo ou àquele devido aos demais empregados do 

estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. 
§ 1

o
  O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a 

prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias 

corridos de antecedência. 
§ 2

o
  Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para 

responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. 
§ 3

o
  A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de 

trabalho intermitente. 
§ 4

o
  Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, 

sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% 

(cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação 

em igual prazo. 
§ 5

o
  O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do 

empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. 
§ 6

o
  Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o 

pagamento imediato das seguintes parcelas 
I - remuneração;          
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; 
III - décimo terceiro salário proporcional; 
IV - repouso semanal remunerado; e 
V - adicionais legais. 
[...]

18 
 

Duas questões interessantes surgem a partir da análise do novo instituto.  

                                                           
18 Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivos incluídos pela Lei nº 13.467/2017. 
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A primeira se refere à potencial queda na taxa de desemprego, uma das principais 

promessas veiculadas em relação à reforma trabalhista. 

De acordo com o modelo apresentado, apesar de não ser convocado pra trabalhar, ou 

seja, ainda que sem salário, o trabalhador contratado para o trabalho intermitente 

estatisticamente tem emprego, de modo a influenciar sobre os dados apresentados de forma 

positiva. Há contrato, mas não há trabalho. 

O segundo ponto se refere ao ônus contratual sobre o qual se submete o trabalhador, 

sem nenhuma garantia remuneratória. 

De acordo com o artigo estudado, o empregado é livre para trabalhar para outras 

pessoas em seu tempo de inatividade, desde que não haja conflito entre as jornadas. 

Sabe-se que o tempo de inatividade do trabalhador, no caso do trabalho intermitente, é 

a regra, tendo em vista que o objetivo do próprio instituto é que o trabalhador seja convocado 

eventualmente, quando necessário. 

Assim, é natural que o empregado busque outros trabalhos, já que não tem segurança 

quanto ao valor a ser recebido no mês, o que vai de encontro com toda principiologia do 

direito do trabalho de preservação e continuidade do vínculo empregatício. 

Por outro lado, a limitação de não haver conflito entre as jornadas de trabalho, apesar 

de natural, é potencialmente onerosa ao trabalhador, que atrelado a um contrato precário perde 

oportunidades de conseguir um emprego duradouro, podendo, inclusive, ser multado nos 

casos apresentados pela legislação reformista.  

Diante do novo cenário trabalhista as opiniões sobre o tema se dividem em duas 

vertentes.  

A primeira é ligada a uma ideia de modernização das relações de trabalho, segundo a 

qual o novo instituto viabilizaria a regulamentação de alguns trabalhadores que se 

encontravam em relações de emprego nas quais prestavam serviços de forma pontual, sem 

contrato de trabalho. 

Em contraponto, apresenta-se um entendimento de precarização das relações de 

trabalho, com base em um contrato que permite que o trabalhador receba, mensalmente, 

menos do que o mínimo legal garantido constitucionalmente, e vivencie uma realidade de 

inconstância ante à insegurança de não saber se terá trabalho ou não. 

Sobre a discussão, filiamo-nos ao último entendimento, em razão dos pontos 

apresentados, demonstrando mais uma vez que a reforma trouxe uma flexibilização das 

relações de trabalho em detrimento dos direitos sociais constitucionalmente assegurados. 
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2.1.3 Terceirização 

  

Quanto à terceirização, antes da edição das Leis nº 13. 467/2017 e nº 13.429/2017, a 

súmula 331 do TST era a única disposição normativa sobre o tema, editada a fim de formar 

uma base mínima para fundamentação das decisões referentes à matéria. 

Expõe-se integralmente o teor da mencionada súmula, e de dispositivos introduzidos 

pela Lei nº 13.429/2017, sendo o art. 4º-A modificado pela Lei nº 13. 467/2017: 

 

SÚMULA 331 DO TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - 

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta. 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial. 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 

culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.  
 

Art. 4
o
-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 

contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 

capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017) 
[...] 
§ 2

o
  Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 

contratante.
19

 

  

 

A súmula 331 do TST foi construída de acordo com o art. 7º, I, da CF, com base na 

proteção da relação de emprego. 

                                                           
19 Lei nº 6.019/74, dispositivo incluído pela Lei nº 13.429/2017. 
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Antes da construção jurisprudencial que deu origem à súmula 331 do TST, e das 

disposições das leis reformistas, o enunciado 256 do TST previa a ilegalidade da contratação 

de trabalhadores por empresa interposta, salvo nos casos de trabalho temporário e serviços de 

vigilância. 

O enunciado baseava-se nos princípios da valorização do trabalho e da dignidade da 

pessoa humana; na impossibilidade de o tomador de serviços não se responsabilizar pelos 

ônus trabalhistas (salvo em casos de contratos transitórios e não vinculados à atividade normal 

da tomadora); e na proteção contra a exploração sem causa e desmedida pelo lucro da 

empresa intermediária a partir da redução dos valores pagos aos trabalhadores.
20

 

Contudo, após esse quadro jurisprudencial construiu-se uma flexibilização na 

organização empresarial com base em um novo modelo de desenvolvimento das atividades 

acessórias a fim de priorizar as atividades principais direcionando-se, em favor destas últimas, 

os recursos materiais e humanos das empresas. 

O Decreto-lei nº 200/67, bem como a Lei nº 5.645/70, em consonância com essa 

tendência do mercado, autorizaram e incentivaram
21

 os entes públicos a exercerem as 

atividades de apoio à administração mediante contratos de prestação de serviços de forma 

indireta, em oposição à vedação imposta pelo enunciado 256 do TST. 

Nesse contexto o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 331 de modo a 

uniformizar o entendimento sobre a terceirização aplicando-a conforme previsão e 

entendimento majoritários, até então em relação às atividades acessórias, em prol do 

direcionamento prioritário de recursos às atividades principais das empresas. 

A súmula surgiu como um ponto de equilíbrio entre os impactos da terceirização aos 

direitos sociais dos trabalhadores, os interesses expansionistas da iniciativa privada e a 

essência constitucional de promoção do valor social do trabalho.  

Trata-se de disposição normativa decorrente de uma interpretação ponderada entre os 

interesses constitucionais e as necessidades sociais e empresariais. 

Contudo, um novo entendimento em relação à terceirização surgiu a partir da edição 

da Lei nº 13.429/2017, que altera dispositivos da Lei n
o
 6.019/1974 (que trata sobre o trabalho 

temporário) e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. 

Segundo o art. 4º-A, caput, da mencionada legislação: 

                                                           
20 Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 3442/1984. Relator: Ministro Marco Aurélio Mendes de 

Faria Melo. Cf. BARROS, Alice Monteiro de. A terceirização e a jurisprudência. Revista do TRT 3ª Região, 

Belo Horizonte, 22(51), jul. 1991/jun. 1992. 

21 Art. 3º, pú, da Lei nº 5.645/70. As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operações 

de valores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, 

de acordo com o art. 10, §7º, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
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Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante 

da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à 

pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade 

econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

 

Depreende-se do dispositivo que a antiga limitação referente a prestação de serviços a 

terceiros quanto à atividade-fim da empresa foi superada, permitindo-se a terceirização dos 

serviços em relação à qualquer atividade da empresa. 

Ou seja, a essência do instituto da terceirização, que tinha como fundamento basilar e 

legitimador a transferência da execução das atividades acessórias a terceiros, para que os 

recursos das empresas fossem direcionados exclusivamente em prol de suas atividades 

principais, por serem o objeto precípuo em relação à atividade empresária, se descaracterizou. 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e do 

Recurso Extraordinário 958252, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal 

Federal ratificou esse entendimento. 

A ADPF foi proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e o RE pela 

Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra) contra acórdão da 8ª Turma do TST que manteve a 

decisão do Tribunal Regional de Minas Gerais (TRT-MG), que sustentou a ilicitude da 

terceirização da atividade-fim. 

Luís Roberto Barroso (relator da ADPF), Luiz Fux (relator do RE), Alexandre de 

Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmem Lúcia votaram a favor da 

terceirização de atividade-fim. Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio votaram contra. 

Segue a decisão final do julgamento, na íntegra: 

 

Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 

procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e 

qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a 

contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: 

i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder 

subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por 

obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os 

Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. 

Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta 

automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. 

Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. 
 

Segundo o ministro Celso de Mello eventuais abusos cometidos pelas empresas por 

meio da terceirização devem ser reprimidos pontualmente, não havendo que se falar em uma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art2
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obrigatoriedade das empresas assumirem a responsabilidade por todas as atividades 

desenvolvidas. 

A ministra Carmem Lúcia defendeu que a terceirização é uma opção entre as novas 

formas de pensar em como viabilizar a criação de novos postos de trabalho, e que o Poder 

Judiciário é responsável por impedir eventuais abusos. 

Filiamo-nos, entretanto, ao entendimento posto por Fachin, o qual entende que ao 

acabar com a limitação que condiciona à terceirização à execução das atividades-meio 

privilegia-se o princípio da livre iniciativa em detrimento dos demais princípios 

constitucionais, como o da valorização do trabalho. De acordo com o ministro: “O que se 

deve buscar é o equilíbrio nomeadamente entre os princípios importantes da livre iniciativa e 

da valorização do trabalho”. 

A terceirização da atividade-fim acaba surgindo como um contraponto ao princípio da 

proteção ao trabalhador e como um facilitador em relação às fraudes à legislação trabalhista, 

por esvaziar o valor social da livre iniciativa, com a busca do lucro sobre o lucro. 

A discussão sobre a responsabilidade das empresas tomadoras de serviços e das 

empresas interpostas, acrescentando-se ao debate, a partir das diretrizes da nova legislação, a 

questão da quarteirização, proporciona uma complexidade ainda maior em relação à 

responsabilidade das empresas e dos sócios quanto aos direitos dos trabalhadores, que já 

encontram profundas dificuldades em seu reconhecimento, ainda enquanto prestam serviços 

diretamente à empresa que lhes contrata. 

A crise econômica, social e política proporcionou um ambiente favorável à mitigação 

dos valores sociais do trabalho pela busca de uma solução para os problemas econômicos do 

país. 

A legislação trabalhista, o judiciário trabalhista e os agentes envolvidos nas relações 

do trabalho apesar de serem os mais afetados pela crise e pelo desemprego, são apontados 

como a principal causa do problema. 

Sendo assim, a solução apresentada é a priorização dos interesses do mercado, com a 

redução dos custos com mão de obra e maximização dos lucros.  
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CAPÍTULO 3 - AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADAS 

NO STF: AUTORES, ENTENDIMENTOS E VOTOS DIVERGENTES 

 

Após a edição da Lei nº 13.467/2017, muitas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

foram propostas por federações, confederações e centrais sindicais, pela Procuradoria-Geral 

da República, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, a fim de discutir a legitimidade das novas disposições 

legislativas. 

O Supremo Tribunal Federal é o responsável por ratificar e retificar as normas 

elaboradas pelo legislador conforme sua adequação ou inadequação diante da Constituição 

Federal, em obediência à hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro.  

Atualmente, o tribunal é composto por 11 ministros, quais sejam, ministros Dias 

Toffoli, presidente, Luiz Fux, vice-presidente, Celso de Mello, decano, Alexandre de Moraes, 

Cármem Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, 

Roberto Barroso e Rosa Weber. 

A interpretação da Suprema Corte autoriza ou desautoriza, a partir da análise do texto 

constitucional, a aplicação da nova legislação quanto aos pontos apresentados pela sociedade 

ao tribunal. 

Quanto à legislação reformista, muitos setores da sociedade, interessados no 

julgamento definitivo em relação à constitucionalidade das novas disposições normativas, se 

manifestaram a fim de iniciar o debate sobre alguns temas da reforma. 

A constitucionalidade da norma que versa sobre a facultatividade da contribuição 

sindical, antes obrigatória, foi um dos assuntos mais questionados. 

Sobre a matéria foram propostas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5794 

(proposta pela Confederação dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário), 5810 (proposta 

pela Central das Entidades de Servidores Públicos), 5811 (proposta pela Confederação dos 

Trabalhadores de Logística), 5813 (proposta pela Federação dos Trabalhadores de Postos), 

5815 (proposta pela Federação dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações), 5850 

(proposta pela Confederação dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade), 5859 

(proposta pela Confederação Nacional do Turismo), 5865 (proposta pela Confederação dos 

Servidores Públicos do Brasil), 5885 (proposta pela Confederação Nacional dos Servidores 

Públicos Municipais), 5887 (proposta pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de 

Justiça do Brasil), 5888 (proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo 

e Hospitalidade e Outros), 5892 (proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
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Metalúrgicos), 5900 (proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde), 

5912 (proposta pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e 

Conservação, Limpeza Urbana, Ambiente e Áreas Verdes), 5913 (proposta pela Federação 

Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiente 

e Áreas Verdes), 5923 (proposta pela Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas 

Cooperativas no Brasil) e, por fim, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 55, 

proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. 

Na ADI nº 5794, proposta pela Confederação dos Trabalhadores em Transporte 

Aquaviário, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos (ministros Luiz Fux, Alexandre 

de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia) a 3 

(ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Rosa Weber), julgar pela constitucionalidade da 

norma que extinguiu a contribuição sindical obrigatória, conforme veremos adiante. 

Debates acerca do trabalho intermitente também estão em pauta, nos termos das Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade nº 5806 (proposta pela Confederação dos Trabalhadores de 

Segurança Privada), 5826 (proposta pela Federação dos Trabalhadores de Postos), 5829 

(proposta pela Federação dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações) e 5950 

(proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio). 

As ações ainda estão pendentes de julgamento. Desde julho de 2018 o processo está 

com o relator, ministro Edson Fachin, para manifestação. 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) propôs as 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5867, relacionada ao debate sobre a 

inconstitucionalidade do dispositivo da reforma que estabelece a correção dos depósitos 

recursais na justiça do trabalho de acordo com os mesmos índices da caderneta de poupança, e 

5870, acerca dos limites impostos ao judiciário quanto à fixação dos valores relacionados à 

condenação por danos morais.  

O ministro Gilmar Mendes foi o relator sorteado para os dois processos. A Advocacia 

Geral da União e a Procuradoria-Geral da República pediram vista dos processos e diversas 

petições de amicus curie foram protocoladas, por exemplo, pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). Aguarda-se, nesse momento, sua apreciação. 

Dispensaremos especial atenção às decisões referentes à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5766, proposta pela Procuradoria-Geral da República; à Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e ao Recurso Extraordinário 958252, 

propostos, respectivamente, pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e pela 

Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra); e à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5794, 
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proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, 

na Pesca e nos Portos – CONTTMAF, que tramitou em conjunto com outras 18 ADIs e com a 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 55. 

 

3.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766 

 

A ADI nº 5766, proposta pela Procuradoria-Geral da República, pendente de 

julgamento, discute a inconstitucionalidade de dispositivos que alteram as regras da 

gratuidade de justiça para os trabalhadores que comprovem sua condição de hipossuficiência, 

em violação aos direitos fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita e de acesso à 

justiça.  

Desde 07 de junho de 2018 os autos estão conclusos ao relator, ministro Roberto 

Barroso. O pedido da ação se refere à declaração de inconstitucionalidade e à consequente 

supressão da expressão “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, presente nos artigos 790-

B, caput e 844, §2º da CLT; da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em 

outro processo, créditos capazes de suportar a despesa” do artigo 791-A; e de todo o §4º do 

artigo 790-B, ambos da CLT, por ofensa ao art. 5º, caput, XXXV e LXXIV da Constituição 

da República.  

Considerando que os dispositivos já foram analisados exaustivamente em momento 

oportuno, apenas para fins didáticos, segue a transcrição das normas em comento:  

 

Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 

 (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

(...) 
§ 4

o
  Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em 

juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro 

processo, a União responderá pelo encargo.
22

 

   
Art. 791-A - (...) § 4

o
  Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não 

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 

despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.
23

 

 

Art. 844 – (...) § 2
o
  Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao 

pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que 

                                                           
22 Consolidação das Lei do Trabalho, dispositivo incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. 

23 Consolidação das Lei do Trabalho, dispositivo incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a 

ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
24

 

 

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; 
(...) 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;
25 

 

Apesar de ainda não haver julgamento definitivo sobre o tema, os ministros Roberto 

Barroso, relator, e Edson Fachin já se manifestaram proferindo seus votos. 

Conforme decisão publicada em 10/05/2018, o ministro Roberto Barroso, ao votar 

pela parcial procedência a ADI nº 5677, fundamentou sua decisão de acordo com as seguintes 

teses: 

1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a 

litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus 

beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente poderá 

incidir: (i) sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos 

morais, em sua integralidade; e (ii) sobre o percentual de até 30% do valor que 

exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, mesmo quando pertinente a 

verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custas judiciais, em razão da 

ausência do reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal para que 

tenha a oportunidade de justificar o não comparecimento.
26 

 

O ministro Edson Fachin, por sua vez, proferiu seu voto julgando a ação totalmente 

procedente. 

Parcialmente, seu voto: 

 

É preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à 

Justiça Trabalhista, especialmente pelo fato de que, sem a possibilidade do seu pleno 

exercício por parte dos trabalhadores, é muito provável que estes cidadãos não 

reúnam as condições mínimas necessárias para reivindicar seus direitos perante esta 

Justiça Especializada. 
Assim sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação que garanta a máxima 

efetividade desse direito fundamental, sob pena de esvaziar-se, por meio de 

sucessivas restrições, ele próprio e todos os demais direitos por ele assegurados. 
Quando se está a tratar de restrições legislativas impostas a garantias fundamentais, 

como é o caso do benefício da gratuidade da Justiça e, como consequência, do 

próprio acesso à Justiça, o risco de violação em cascata de direitos fundamentais é 

iminente e real, pois não se está a resguardar apenas o âmbito de proteção desses 

                                                           
24 Consolidação das Lei do Trabalho, dispositivo incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. 

25 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.  

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766/DF. Distrito Federal. 

Relator: Ministro Roberto Barroso. Decisão de Julgamento, 10 mar. 2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582>. Acesso em 10 nov. 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582


40 

direitos fundamentais em si, mas de todo um sistema jurídico-constitucional de 

direitos fundamentais deles dependente. 
Mesmo que os interesses contrapostos a justificar as restrições impostas pela 

legislação ora impugnada sejam assegurar uma maior responsabilidade e um maior 

compromisso com a litigância para a defesa dos direitos sociais trabalhistas, 

verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade real de negar-se direitos 

fundamentais dos trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam inacessíveis 

os meios de reivindicação judicial de direitos, o que não se pode admitir no contexto 

de um Estado Democrático de Direito. 
O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por parte do 

legislador ordinário que sejam facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente 

reconhecidos para que os trabalhadores possam ver garantidos os seus direitos 

fundamentais de origem trabalhista.  
(...) 
As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos objetivos e 

desnaturam os fundamentos da Constituição da República de 1988, pois esvaziam 

direitos fundamentais essenciais dos trabalhadores, exatamente, no âmbito das 

garantias institucionais necessárias para que lhes seja franqueado o acesso à Justiça, 

propulsor da busca de seus direitos fundamentais sociais, especialmente os 

trabalhistas. 
Assim sendo, o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser 

julgado procedente.  
É como voto.

27 
 

Segundo o magistrado, a Lei nº 13.467/2017 efetivamente impôs restrições ao 

exercício do direito fundamental de assistência judiciária integral e gratuita dos litigantes 

trabalhadores, e consequentemente, ao direito de acesso à justiça. 

Nas razões de seu julgamento, entende o ministro que é necessário que se restabeleça 

integralmente este direito, pois sem ele é improvável que a classe trabalhadora reúna as 

condições mínimas necessárias para demandar perante a Justiça do Trabalho. 

Ainda em alusão à fundamentação do magistrado, defende que não há que se falar em 

criação de barreiras ao acesso aos meios de reivindicação judicial em um Estado Democrático 

de Direito. Considerando o desrespeito às relações contratuais no ambiente de trabalho, o 

legislador deveria facilitar o ingresso do trabalhador ao judiciário para que possa efetivamente 

ver reconhecido seu direito, e não dificultar-lhe o acesso.  

Especificamente sobre a utilização de créditos trabalhistas ou de outra natureza, 

obtidos em outro processo, para pagamento de despesas processuais, entende o ministro que a 

inconstitucionalidade do dispositivo se encontra no fato de que o recebimento desses créditos, 

por si só, não afasta a condição de hipossuficiência da parte. 

                                                           
27  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766/DF. Distrito Federal. 

Relator: Ministro Roberto Barroso. Voto do Ministro Edson Fachin. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/voto-fachin-reforma-trabalhista.pdf>. Acesso em 10 nov. 2018. 
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Por fim, aponta o magistrado que a gratuidade de justiça é essencial para a garantia do 

princípio da isonomia no processo do trabalho, por também ter o condão de viabilizar uma 

paridade de condições quanto à atuação e à sujeição das partes no contexto processual. 

Por afronta às disposições e aos objetivos constitucionais, e pelo esvaziamento dos 

direitos fundamentais garantidos aos trabalhadores, especialmente as garantias institucionais 

introduzidas para que esses direitos fossem reconhecidos e garantidos judicialmente, julga a 

ação procedente. 

Sobre o tema, em consonância com o entendimento do ministro Edson Fachin, 

posicionou-se o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com a edição da da Súmula 

Regional nº 72. 

Nos termos do dispositivo: 

 

SÚMULA Nº 72 DO TRT/MG- São inconstitucionais a expressão 'ainda que 

beneficiário da justiça gratuita', constante do §2º, e a íntegra do §3º, ambos 

dispositivos do art. 844 da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, por violação 

direta e frontal aos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, da CR), da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CR) e da concessão de justiça 

gratuita àqueles que dela necessitarem (art. 5º, LXXIV, da CR). 
 

Provocada pelo recurso de um reclamante que deixou de comparecer à audiência 

inaugural e foi condenado ao pagamento de custas processuais, a Décima Primeira Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu a arguição de inconstitucionalidade e 

remeteu os autos ao Tribunal Pleno. 

Por maioria absoluta de votos julgou-se pela inconstitucionalidade da cobrança de 

custas processuais de beneficiário da justiça gratuita.  

 

3.2 Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e Recurso 

Extraordinário 958252 

 

A ADPF nº 324, proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), em 25 

de agosto de 2014, teve como objetivo o reconhecimento de eventual inconstitucionalidade 

sobre a interpretação adotada pela Justiça do Trabalho em reiteradas decisões, com base na 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, quanto à impossibilidade de terceirização da 

atividade-fim da empresa. 

Apesar de anterior à Lei nº 13.429/2017, a ação foi incluída no rol de demandas 

referentes aos novos dispositivos da reforma por tratar de tema relacionado às inovações 

legislativas. 
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No mesmo sentido, o Recurso Extraordinário nº 958252, com repercussão geral 

reconhecida, questiona a aplicação da Súmula nº 331 do TST. Interposto contra decisão do 

Tribunal Superior que manteve o posicionamento em relação à ilicitude da terceirização de 

atividades da empresa recorrente, por considerá-las como atividade-fim, foi julgado em 

conjunto com a ADPF nº 324. 

Conforme alegado pela requerente da ADPF, a nova legislação trabalhista reforça os 

argumentos da ação proposta, pois autoriza expressamente a possibilidade de terceirização 

sobre todas as atividades da empresa.  

Se considerada consonante com o ordenamento jurídico, a norma torna insustentável a 

manutenção dos incisos I, II e III da Súmula 331 do TST, impugnada pela ADPF e pelo RE. 

Seguem as disposições: 

 

SÚMULA Nº 331 DO TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - 

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta.  

(...) 
 

Art. 4º-A - Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito 

privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e 

específicos.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1
o
  A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho 

realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização 

desses serviços.  
§ 2

o
  Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 

contratante.
28 

 

A ABAG alega uma eventual insegurança jurídica, relacionada com a proibição da 

terceirização sobre a atividade-fim da empresa, pela dúvida sobre quais atividades 

efetivamente seriam consideradas atividades-meio ou atividades-fim no momento do 

julgamento, conforme ocorreu na ação referente ao Recurso Extraordinário nº 958252.  

Segue um trecho da petição inicial: 

 

                                                           
28 Lei nº 6.019/1974, dispositivo incluído pela Lei nº 13.429, de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art4a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art2
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Em consonância com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade 

contratual, a Lei Federal nº 13.429/17 regulamentou, amplamente, a terceirização 

das atividades da empresa, eliminando a equivocada diferenciação entre “atividade-

fim” e “atividade-meio”, estabelecida pela Súmula nº 331 do E. TST.  
Pelo princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), sequer teria sido necessário um ato 

legislativo para afirmar o que é permitido, pois uma conduta só é proibida se assim 

for estabelecido em Lei. 
Todavia, a edição da Lei foi necessária, uma vez que o critério utilizado pelo E. TST 

para vedar a prestação de serviços a terceiros (a diferenciação entre “atividade-fim” 

e “atividade-meio”) era, e continua sendo, fonte de grave insegurança jurídica nas 

atividades empresariais.  
São inúmeras as decisões da Justiça Laboral vedando a contratação de terceiros até 

mesmo para a realização de atividades típicas do processo de especialização 

econômica. Já se considerou, por exemplo, que a atividade-fim de uma empresa 

voltada à comercialização de celulose também abrange os serviços de florestamento 

e reflorestamento1, ou que a atividade-fim de fabricação de açúcar e álcool 

compreende o plantio, o corte, o carregamento e o transporte de cana-de-açúcar2. 
Daí porque, em nome da segurança jurídica, foi necessário editar uma “lei positiva”, 

permitindo o que, pelo princípio da legalidade, nunca deveria ter sido proibido pelo 

E. TST.  
Tal insegurança prejudica a economia do país e, em consequência, a geração e 

manutenção dos postos de trabalho. Ou seja, ao invés de prestigiar os valores sociais 

do trabalho (arts. 1º, IV, e 6º da CF), a Súmula nº 331 gera efeitos no sentido 

contrário, revelando-se um obstáculo inconstitucional à organização eficiente da 

atividade empresarial.  
Destaque-se que, mesmo após a edição da Lei Federal nº 13.429/17, não houve o 

pronto cancelamento da Súmula nº 331. Assim, se a violação ao princípio da 

legalidade antes se verificava pelo viés negativo (não há lei proibitiva), agora o E. 

TST viola a lei de forma positiva (há lei autorizadora). Se mais não fosse, tal fato 

confirma a permanência da necessidade de o Supremo Tribunal Federal proferir 

decisão nesta ADPF a respeito das decisões da Justiça do Trabalho e, 

particularmente, da Súmula nº 331 do TST.  
Diante do exposto, reitera-se o pedido de que seja julgada procedente a presente 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, para o fim de reconhecer a 

inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do 

Trabalho, que tem gerado insegurança jurídica na prestação de serviços por 

terceiros.
29 

 

Em oposição ao pleito, a Procuradoria-Geral da República propôs a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5735 requerendo a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º-

A, caput, §1º (em parte), §2º, 5º-A e 9º, §3º, da Lei 6.019/1974, inseridos pela Lei 

13.429/2017, a fim de afastar interpretação que autorize a terceirização quanto à execução de 

atividades finalísticas de empresas privadas e da administração pública e, consequentemente, 

reconhecer a possibilidade de configuração de vínculo de emprego entre os trabalhadores e as 

empresas tomadoras de serviços nesse caso. 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Autor das ADINS nº 5766 e 5735, 

sustenta que a possibilidade de terceirização da atividade-fim infringe o caráter excepcional 

                                                           
29  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental nº 324/DF. Distrito 

Federal.. Relator: Ministro Roberto Barroso. Petição Inicial, 19 de maio de 2018. Disponível em: < 

https://www.conjur.com.br/dl/terceirizacao-adpf-324-manifestacao-abag.pdf>. Acesso em 11 nov. 2018. 
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do regime, esvazia os direitos constitucionalmente garantidos ao trabalhador por violar o 

regime de emprego socialmente protegido, ocupa o espaço do regime geral de emprego direto, 

precariza as relações de trabalho, logo, contraria disposição constitucional que veda o 

retrocesso social, e estimula a substituição de postos de emprego direto por contratação de 

mão de obra terceirizada, “com precaríssima proteção social”.  

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 

considerando a relevância da matéria suscitada e o questionamento sobre a independência 

judicial, indispensável à interpretação das normas, requereu seu ingresso na ADPF nº 324 

como amicus curiae. Entretanto o pedido foi rejeitado, pois intempestivo. 

A Suprema Corte se manifestou definitivamente sobre o tema, julgando procedente a 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, por 7 votos (ministros Luís Roberto 

Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Mores, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 

Cármen Lúcia) a 4 (ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio), firmando a seguinte tese: 

 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se 

configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 

2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade 

econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento 

das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 

31 da Lei 8.212/1993
30

 

 

O ministro Roberto Barroso esclareceu que a decisão não afeta as demandas já 

transitadas em julgado. O magistrado se manifestou favoravelmente ao pleito da ABAG em 

prol de uma alternativa disponível que possa assegurar o emprego, garantir os direitos dos 

trabalhadores e viabilizar o desenvolvimento econômico.  

Para o relator, a Constituição não obsta a flexibilização da estrutura de produção, 

desde que respeitados os direitos mínimos nela previstos. A medida estimularia a 

competitividade das empresas e reduziria seus custos.  

Sobre a precarização das relações de trabalho, defende que há precarização 

independente da terceirização, e que a alternativa para solucionar essa questão são as 

exigências já previstas em relação às obrigações e responsabilidades dos tomadores de 

serviço. 

                                                           
30  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental nº 324/DF. Distrito 

Federal. Relator: Ministro Roberto Barroso. Decisão de Julgamento, 30 de ago. de 2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584>. Acesso em 11 nov. 2018. 
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Vota pela procedência da ação por considerar que as restrições à terceirização 

promovidas pela Justiça do Trabalho não tem respaldo legal e desrespeitam os princípios da 

livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. 

No mesmo sentido, o ministro Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário nº 958252, 

considerou que a Súmula 331 do TST seria uma intervenção restritiva, logo, indevida, do 

judiciário quanto à liberdade jurídica de contratação. 

O magistrado defende que a terceirização é um fator positivo para as relações de 

trabalho por proporcionar a redução da complexidade organizacional, o estímulo à 

competitividade entre as empresas, e um aprimoramento das tarefas, graças à especialização 

dos empregados em relação às atividades desenvolvidas. 

Acredita que a mudança não trará qualquer prejuízo aos direitos garantidos 

constitucionalmente, tendo em vista que as leis trabalhistas continuarão a ser de observância 

obrigatória, e que a valorização do trabalho e a livre iniciativa são, igualmente, fundamentos 

do Estado Democrático de Direito, não havendo que se falar em maximização de um dos 

princípios em detrimento do outro.  

Segundo o ministro, o poder regulatório deve intervir minimamente na dinâmica da 

economia. Nessa perspectiva, votou pelo provimento do Recurso Extraordinário a fim de 

reformar a decisão que reconheceu as atividades executadas por trabalhadores terceirizados da 

Cenibra como atividade-fim e o vínculo empregatício entre a empresa e os empregados, 

consequentemente. 

 

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5794 e Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 55 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5794, ajuizada pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos - CONTTMAF, 

teve como objetivo a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei 13.467/2017, quanto 

à nova redação dada aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, que condiciona a 

contribuição sindical à autorização expressa dos trabalhadores. 

Conforme os novos dispositivos: 

 

Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos 

seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições 

devidas ao sindicato, quando por este notificados. (Redação dada pela Lei nº 13.467, 

de 2017) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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Art. 578.  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. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização 

prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da 

mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no 

art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 582.  Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de 

seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos 

empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos 

respectivos sindicatos. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 583.  O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e 

trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos 

agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de 

fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 

579 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 Art. 587.  Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical 

deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se 

estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o 

registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. (Redação dada pela 

Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 602.  Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao 

desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o 

recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do 

trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

A Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 55, em sentido contrário, busca a 

declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados. 

O Supremo Tribunal Federal, julgou, por 6 votos (ministros Roberto Barroso, Gilmar 

Mendes, Luiz Fux, Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio) a 3 (ministros 

Dias Toffoli, Rosa Weber e Edson Fachin), pela constitucionalidade dos dispositivos que 

extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical, julgando improcedentes as ADINS, 

logo, procedente a ADC.  

Nos termos da decisão: 

 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, que 

redigirá o acórdão, julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e procedente o pedido formulado na ação declaratória de 

constitucionalidade. Vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Rosa Weber e 

Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Ricardo 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_sindical_empregados.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_sindical_empregados.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_sindical_empregados.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_sindical_empregados.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_sindical_empregados.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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Lewandowski e Luiz Fux. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 

29.6.2018.
31 

 

Alguns dos ministros que votaram favoravelmente à constitucionalidade da norma, 

defenderam a tese de que a contribuição sindical não pode ser imposta aos trabalhadores e 

empregadores, pois a Constituição garante que ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter 

filiado a uma entidade sindical.  

Para o ministro Alexandre de Moraes, a questão está centrada na liberdade associativa, 

premissa constitucional que garante ao trabalhador a liberdade de optar por se associar e 

contribuir ou não com um sindicato. Segundo o magistrado, a Reforma Trabalhista viabiliza 

um modelo sindical mais moderno, que amplia a liberdade do trabalhador.  

Já o ministro Roberto Barroso concorda que o princípio constitucional em pauta é o da 

liberdade sindical, e não visualiza qualquer inconstitucionalidade formal ou material na 

norma. Considera que, tratando-se de discussão predominantemente política, o STF deve se 

conter a fim de respeitar as escolhas do legislador, sendo o Congresso Nacional responsável 

por desenvolver o modelo sindical que melhor se aplica ao país.  

Especificamente sobre a contribuição compulsória, acredita o magistrado que seja um 

modelo que desestimula a competitividade e a representatividade, sendo, por esse motivo, 

desfavorável aos trabalhadores. 

O ministro Gilmar Mendes também não verifica inconstitucionalidade nas novas 

disposições normativas. Critica o modelo anterior pela quantidade de sindicatos que existem 

no Brasil. Segundo o ministro, 16,8 mil. Acredita que a mudança não obstará a manutenção 

ou a conservação do sistema sindical, mas fará com que os sindicatos sejam supridos assim 

como as demais associações por contribuições voluntárias. 

O ministro Marco Aurélio destaca que o artigo 8º da Constituição Federal garante que 

é livre a associação profissional ou sindical, e que seu artigo 7º, inciso X, garante, ainda, a 

proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Para o ministro, 

em contraponto com a manifestação do relator, Edson Fachin, a contribuição sindical não 

pode ser considerada um tributo, por ser o sindicato pessoa jurídica de direito privado, 

ilegítimo como sujeito ativo tributário, e que a contribuição não tem como finalidade a 

atuação do estado, mas o fortalecimento das entidades sindicais.  

                                                           
31  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 5794/DF. Distrito Federal. 

Relator: Ministro Edson Fachin. Decisão de Julgamento, 29 de jun. de 2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5288954>. Acesso em 11 nov. 2018. 
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Segundo a ministra Carmem Lúcia, as novas regras não ofendem a Constituição 

Federal. A magistrada acredita que o ideal seria haver normas de transição para que a 

mudança fosse implementada, contudo essa questão não descaracteriza a compatibilidade da 

norma com o ordenamento jurídico pátrio.  

De acordo com os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Rosa Weber, o fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical inviabilizaria a defesa dos interesses dos 

trabalhadores por impedir formas de organização mais eficazes ante os interesses patronais. 

Para Rosa Weber, a contribuição compulsória é fator fundamental para o 

fortalecimento e a manutenção dos sindicatos, que como representantes das respectivas 

categorias e responsáveis pela defesa de seus interesses e direitos, são os agentes centrais da 

representação coletiva trabalhista. Acredita a magistrada que a extinção da obrigatoriedade da 

contribuição sindical altera um dos pilares que sustenta o sistema sindical imposto pela Carta 

Maior, que sem definir efetivamente o princípio da liberdade sindical, optou por afastar o 

pluralismo e determinar a unicidade sindical. A extinção da contribuição obrigatória geraria 

profundos reflexos na atuação das entidades sindicais enquanto representantes das respectivas 

categorias. 

Dias Toffoli se posicionou alegando que a questão não poderia ser modificada tão 

profundamente sem que houvesse um período de transição com essa finalidade. Defende a 

necessidade de uma preparação para que o impacto financeiro fosse planejado e suprido. Para 

o ministro, uma alteração tão profunda do sistema deveria, ao menos, ocorrer de forma 

gradativa. 
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CONCLUSÃO  

 

A reforma trabalhista efetivou conhecidas reivindicações dos empregadores tanto no 

âmbito do direito material quanto no âmbito do direito processual, fazendo surgir uma nova 

realidade quanto às relações do trabalho. 

Podemos perceber que já havia uma dinâmica de impugnação sobre as decisões da 

justiça do trabalho e de mudanças gradativas a respeito da legislação laboral ainda antes da 

edição das leis 13.467 e 13.429, ambas de 2017.  

As decisões que versam sobre as normas impugnadas quanto à sua constitucionalidade 

tem se mostrado tendentes à manutenção dos novos dispositivos, a partir de uma interpretação 

pró-mercado, baseadas no princípio constitucional da livre iniciativa. 

Entretanto, ressalta-se que, tanto nos tribunais superiores quanto nas demais instâncias 

do judiciário, decisões são colocadas conforme interpretações respaldadas nos princípios 

constitucionais do acesso à justiça e da igualdade entre as pessoas, bem como nos princípios 

basilares da legislação do trabalho, afastando a aplicação dos dispositivos da reforma 

trabalhista de modo a impedir o acesso da parte à prestação jurisdicional ou aos meios 

necessários para que seu direito possa ser reconhecido. 

Um dos objetivos do presente trabalho foi contribuir para que uma interpretação crítica 

acerca da reforma trabalhista fosse apresentada, seguida das mais abrangentes formas de 

interpretação segundo as normas constitucionais, nos termos dos votos proferidos pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Apesar de alguns votos seguirem por caminhos diametralmente opostos, fato é que 

todos tem a responsabilidade de justificar suas decisões a partir de uma análise técnica, 

jurídica e constitucional. Compartilhar um conhecimento que deve ser tão comprometido com 

o direito nos faz, enquanto eternos estudantes, refletir, tanto sobre nossas convicções quanto 

sobre as prioridades que nos são apresentadas pelo legislador e pela Corte Superior.  

Para o direito do trabalho, espera-se demonstrar que, apesar das instabilidades 

legislativas ocasionadas pelas constantes alterações ideológicas e políticas vividas na história 

do país, não pode haver uma descaracterização da essência desse ramo do direito, instituído 

para garantir os direitos mínimos sobre as relações de trabalho. 

Considerando, em especial, o tempo de execução do presente trabalho, o estudo se 

limitou a apresentar alguns pontos sem enfrentá-los com a profundidade que lhe seria devida, 

proporcionando ao leitor uma interpretação comparativa principalmente sobre as disposições 
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introduzidas nos governos anteriores, que iniciaram o contexto reformista quanto à legislação 

laboral. 

Além desse ponto, pelo fato de algumas ações ainda não terem sido julgadas, em 

especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, e pela dificuldade de acesso aos 

votos de cada ministro do STF individualmente, a análise jurisprudencial acerca do tema não 

foi apresentada em sua completude, o que gera a possibilidade de estudos complementares 

sobre a matéria. 

Foi apresentada uma análise acerca das normas anteriores à reforma trabalhista e de 

algumas de suas modificações após 1 ano de vigência. Novas pesquisas poderiam ser feitas a 

fim de atestar e demonstrar como o judiciário de fato vai se posiocinar e quais serão os 

efeitos, sociais, econômicos e jurídicos, causados a partir desse posicionamento. 

As discussões acerca das normas são intensas e profundas. O apelo político é forte, o 

que dificulta a apresentação de uma visão técnica e imparcial. Ainda que sob à alegação de 

respaldo jurídico em princípios constitucionais, sua utilização pode ocorrer de forma não 

razoável em comparação aos outros princípios, no caso concreto aparentemente conflitantes, o 

que acaba sendo julgado, no mundo jurídico, por uma maioria dentro de um universo de 11 

magistrados. 

Entendemos, a partir da pesquisa feita, que a reforma efetivamente trouxe um 

obstáculo ao acesso à justiça (ao menos no campo processual). 

Com base nos votos analisados, na bibliografia consultada e na problemática 

apresentada, concluímos que a mudança legislativa feriu normas e princípios constitucionais, 

onerando desproporcionalmente os beneficiários da justiça gratuita que precisam se submeter, 

a partir da edição das novas normas, ao risco econômico da demanda, em desvantagem, 

inclusive, se comparados aos beneficiários da justiça gratuita na justiça comum.  

A alta demanda pela Justiça do Trabalho demonstra que os direitos sociais trabalhistas 

são desrespeitados constantemente, e que os trabalhadores ainda confiam no judiciário 

enquanto solucionador de conflitos sobre as relações de trabalho. Entretanto, o novo cenário, 

além de impedir o acesso à justiça de forma direta, gera medo nos trabalhadores, insegurança 

e sofrimento à classe que acredita que a Justiça do Trabalho ainda é uma instituição que 

funciona. 
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