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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou elucidar as questões 
atualmente especulativas sobre as implicações de ordem social, moral e econômicas 
com as mudanças ocorridas na legislação trabalhista, com o enfoque na perspectiva 
da advocacia empresarial prevencionista, de modo a demonstrar que embora a 
empresa possua um poder econômico superior ao empregado, a legislação vigente 
impactava nas relações econômicas pretendidas. Desta forma é válida a análise de 
todo o contexto histórico e o confronto com as mudanças sociais e os 
comportamentos da ”nova sociedade”, contextualizando os precedentes movimentos 
sociais, a situação econômica do pais no ano de 2017, bem como as reviravoltas 
politicas existentes, de modo a fornecer um conteúdo de valiosa finalidade social, 
onde uma sociedade individualizada, possa compartilhar e usufruir dos 
conhecimentos aqui explanados, vista que pela novidade deste instituto, vê-se 
cercada de uma escassez literária e informativa.  

 
 
Palavras chave: Reforma trabalhista. Advocacia preventiva. Medida Provisória. 
Problema Social. Teoria Tridimensional do Direito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The main objective of this course is to elucidate the issues currently 
speculative about the implications of order in the moral, social, and economic 
changes that have occurred in labour legislation, with the focus on the perspective of 
business law prevencionista, in order to demonstrate that although the company has 
an economic power superior to the employee, the current legislation impactava 
economic relationships desired. This form is valid the analysis of the whole historical 
context, and the confrontation with the social changes and the behaviors of the ”new 
society”, in the context of the preceding social movements, the economic situation of 
the country in the year 2017, as well as the twists and turns existing policies, so as to 
provide a content of valuable social purpose, where a company individual, can share 
and take advantage of the knowledge here explained, a view that the novelty of this 
institute, see if surrounded by a scarcity of literary and informational. 
 
Key words: labor reforms. Preventive advocacy. A Provisional Measure. A Social 
Issue. Theorythree-Dimensional Law. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 A gratuidade ao acesso à justiça, a facilidade dos meios de obtenção 

de ganhos e o protecionismo da CLT(Consolidação das Leis Trabalhistas) para com 

o empregado na seara judicial, acabaram por não só viabilizar o acesso do 

empregado a justiça trabalhista, como também a existência notória de indivíduos 

que por litigarem de má fé, acabaram por exacerbar o judiciário com reclamações 

trabalhistas, cujo o mérito de ganho era incerto ou duvidoso. 

Na seara trabalhista, com o provimento da Consolidação das Leis do 

Trabalho em 1943, e os institutos judiciais dessa vara, formaram de forma 

involuntária uma cúpula protecionista para com o empregado, de modo que aquele 

funcionário que recorra ao judiciário para reaver os créditos trabalhistas que por 

ventura venha a ter junto ao empresário empregador, pudesse também mitigar 

outros possíveis direitos, mesmo que não haja real necessidade a recorrer a eles. 

Tal conduta acaba por implicar na perda da credibilidade do judiciário frente a parte 

empregadora e seu departamento jurídico responsável, que se vê a mercê da 

incapacidade probatória e do iminente risco de perda pela tal “primazia da verdade 

real”. 

É notório que para o empregado, a dispensa com ou sem justa causa é 

tido com algo traumático, tanto pelos aspectos morais, quanto financeiros. A 

delimitação do tema escolhido é definida para a perspectiva dos desafios do 

advogado trabalhista na defesa do empresário diante da legislação trabalhista que 

protege de forma exacerbada o empregado e equivocadamente ampara muitos 

litigantes de má-fé. É sabido também que as custas para o empresário destinados à 

contratação ou para a dispensa é demasiadamente onerosa e carregada de 

encargos sociais. A minirreforma trabalhista, texto de lei que altera alguns 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, redação dada pela Lei 13.467 de 

13 de julho 2017,  nasceu, como veremos adiante, sob a necessidade de tutelar os 

institutos mais fragilizados do direito do trabalho, regulamentar as formas de 

contratação, que anteriormente não eram normatizadas, mas tão somente 

absorvidas à título de negociação coletiva, e dar maior autonomia para o 

empregador e o empregado estabelecerem as peculiaridades da contratação 
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desejada, e instrumentalizar o processo de modo a não permitir que o judiciário 

tenha prevalência sobre o acordado. 

A perspectiva deste estudo se aterá as limitações e as inovações trazidas 

pela Lei 13.467 de 13 de julho 2017 para o empresariado nacional, sobre como 

estas mudanças deram novo ânimo a livre iniciativa de contração e fortaleceram a 

advocacia empresarial na defesa dos interesses do empresário, de modo a dar 

consistência as defesas e proteção do interesse de ambas as partes e surtir um 

efeito social, que abranja um todo e que produza os efeitos universais a que se 

destina.  

Por se tratar de um tema novo, cuja redação dada por lei, no momento de 

produção deste pré-projeto ainda não está em vigor, o caráter deste estudo será 

meramente especulativo, levando-se em consideração todos os aspectos formais e 

materiais vigentes e atinentes a esta questão confrontados com a nova normativa e 

do que dela se sucederá nos próximos anos. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 
 
 

1. A REFORMA TRABALHISTA NA ADVOCACIA EMPRESARIAL 

 

Ao longo da evolução humana, contudo a acepção de sociedade, foi ela 

em sua integralidade construída a partir das inovações tecnológicas, desde a 

sofisticação da linguagem, das inovações da escrita, dos estudos sociais e 

percepção do homem como ser atuante no desenvolvimento dela mesma. De tais 

correntes nasceram os doutrinadores, que a partir dos estudos de determinado 

ponto social e de uma perspectiva única, traçaram estudos e entendimentos 

aprimorados sobre o bem-estar social. 

As inovações tecnológicas aqui apontadas, tem o viés intuitivo a que se 

pretende informar todo o trajeto galgado pelo homem social e intelectualmente 

desenvolvido. Não é de difícil percepção que o homem é fruto de seu meio social, 

todas as interações sociais e não sociais a que se está exposto, acabam por 

influenciar não tão somente aos mecanismos de respostas imediatas, como também 

a desenvolver sistemas que abarquem as interações sociais, como também 

regulamentem as condutas no fito de destituir da usabilidade as que venham 

macular o bom andamento social. 

 

1.1. A advocacia empresarial contenciosa                                                       

 

Nas palavras de Miguel Reale, em sua obra “a teoria tridimensional do 

direito”, a norma é fruto direto da ação humana, que por sua vez gera o costume e 

desagua na letra legal. Em outras palavras a Lei em sua acepção máxima, exprime 

todas as intenções sociais tanto quanto possível, de modo a entender e explicar a 

sociedade, fazer-se entendida para os leigos e coibir toda e qualquer conduta que 

destoe do legalmente previsto. (REALE, 1994, pp. 67- 79) 

Não obstante a premissa ora apontada, passaram então a surgir com o 

tempo, personalidades especificas a fim defuncionar como acesso direito entre o 

mundo real e a legislação, cuja sua capacidade de postulação em juízo “jus 

postulandi”, possibilita a que se tenha acesso irrestrito ao conhecimento legal, bem 
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como atue como engrenagem principal ao funcionamento deste sistema, ao qual 

denominamos como Advogado.(BRASIL, 1994, s/p) 

Na letra fria da lei, o advogado exerce importante papel social, sendo ele 

indispensável a administração da justiça, afinal é ele quem in priori, conhece de 

todos os institutos legais e atua com a finalidade de remediar no mundo real todos 

os fatores corrosivos a que impliquem danos ao direito do ser humano, na sociedade 

em que está situado. O atual estatuto da OAB, expressa em seu artigo segundo e 

seguintes a real importância da atuação do advogado na sociedade atual, veja-se, 

“Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. § 1º No seu 

ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social” 

(BRASIL, 1994, s/p) 

Entende-se como pessoa física, toda aquela pessoa natural, dotada de 

vida desde a sua concepção, cuja sua atuação em sociedade, ainda que limitada 

inicia-se com o seu nascimento, sendo o seu registro realizado no cadastro nacional 

de pessoas físicas. Enquanto pessoas jurídicas são entendíveis como uma 

sociedade empresária, que via de regra nasce e se desenvolve com o propósito de 

obter lucros ou não, entendida como conjunto de pessoas físicas que se unem em 

prol de uma atividade especifica, constituído dessa forma um ente, cujo seu registro 

será realizado no cadastro nacional de pessoas físicas, a qual estudaremos e 

consubstanciaremos tão somente como empresa. Nas palavras da professora Alice 

monteiro de barros, “empregador é a pessoa física, jurídica ou ente que contrata, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços do empregado, assumindo os 

riscos do empreendimento econômico”. (BARROS, 2008, p. 366) 

A empresa, nascida e legalmente constituída por meio de seu estatuto, 

capital social, fundo de comércio, quadro societário e os demais itens integrantes de 

sua composição, atua em sociedade, como fator preponderante atender as suas 

próprias necessidades, desta forma, criando mecanismos de desenvolvimento 

articulado, onde consiga desenvolver as suas atividades, obter lucro ou não e 

desempenhar o seu papel em conformidade ao acordado em seu estatuto, que por 

sua vez estará também em conformidade com a legislação brasileira. A respeito 

disso, preceituam Orlando Gomes e Élson Gottschalk (2008, p. 65) 

Do ponto de vista trabalhista, interessa, em primeiro lugar, que 
a instituição, econômica ou não, desenvolva certa atividade. 
Em seguida, que haja e seja exercido um poder de direção, que 
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é autoridade organizativa, encarnada no seu chefe. Por fim, a 
formação de um pessoal. (GOMES, 2008, p. 65) 

 Um dos mecanismos citados nesse parágrafo, é a contratação de mão de 

obra específica e qualificada, para que possa desta forma, atender as necessidades 

desta sociedade empresária, de forma a desenvolver com exatidão o objetivo final a 

que se propõe, que desta forma, através do labor, remunerado, habitual, 

subordinado e personalíssimo, emprega seu esforço físico na obtenção deste objeto 

ou objetivo, que doravante denominaremos para este estudo como empregado. Em 

letra de lei, expressa a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 3º e 

parágrafo único.(BRASIL, 1994, s/p) 

Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário. 

Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, 
técnico e manual (BRASIL, 1994, s/p) 

Como dito anteriormente, o homem, como ser atuante na sociedade em 

que está inserido, é fruto das inúmeras interações sociais ou não a que está 

exposto, desta forma, tais interações são levadas a obtenção de reações, algumas 

delas, de certa forma, partir do momento em que a empresa, cuja finalidade é obter 

com êxito a realização das atividades objeto da empresa, agrega ao seu quadro de 

funcionários um novo colaborador, ela tambem está agregando inúmeras 

responsabilidades, tais como trabalhistas, previdenciárias, securitárias, sociais, 

cíveis ou até mesmo criminais. 

Tais responsabilidades decorrem do poder ostensivo monetário da 

empresa, manifestado pelo ato do empregador, em face da hipossuficiência do 

empregado ou segundo Buarque de Holanda Ferreira (2004, p. 682), trata-se do “ser 

humano considerado singularmente, como sujeito de direitos”, que é tido pela CLT 

como a parte mais vulnerável desta relação jurídica, carecendo desta forma de 

maior proteção ou um olhar mais pormenorizado da tutela jurisdicional prestada pelo 

estado em seu órgão competente.Reafirmando a informação acima, diz Sérgio Pinto 

Martins “Visa o princípio da proteção compensar a superioridade econômica do 

empregador em relação ao empregado, dando a este último superioridade 

jurídica”(MARTINS, 2013. p. 69). 
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A legislação trabalhista, aqui manifesta como Decreto-Lei nº 5.452 

(BRASIL, 1942), em seu estudo mais aprofundado, é pautada pelos maiores 

princípios protecionistas admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, tais como o 

indúbio pró operário, pró mísero, condição ou norma mais benéfica; onde mesmo 

que não expressamente ocorra a empresa e seu empregador tal responsabilidade, 

ele poderá ser imputado em decorrência de sua ação ou omissão, segundo o olhar 

do magistrado. No sentido a que coaduna com ao posicionamento legal adotado, 

afirma Sergio Pinto Martins (2014, p. 14) onde preceitua que  

Princípio é uma proposição que se coloca na base da ciência, 
informando-a e orientando-a [...] são princípios do Direito do 
Trabalho: proteção do trabalhador, da irrenunciabilidade de direitos, 
da continuidade da relação de emprego, da primazia da realidade (p. 
14) 

Não é de causar estranheza que a imputação de sanções a parte 

empregadora em face do empregado, em virtude de uma lei demasiadamente 

protecionista, pode desta forma comportar vícios ou mesmo macular o processo por 

uma visão deturpada da veracidade dos fatos, quando alegado por empregado em 

eventual ação na justiça, “estes princípios são normalmente os mais aceitos, embora 

existam outros discutíveis”. (MARTINS, 2013, p. 14) 

Como salientado anteriormente, as relações sociais ou não sociais a que 

o indivíduo está exposto, neste caso as partes contratantes na relação de trabalho, 

podem de certa forma, causar desentendimentos ou mesmo contendas face as 

inobservâncias a legislação vigente, o que levam as partes litigantes a recorrerem ao 

judiciário para dirimir e resolver todo e qualquer conflito surgido na relação de 

trabalho, sendo assim, as partes constituem patronos, legalmente capazes de 

postular em juízo para que ajam em defesa de seus interesses, doravante 

denominado advogado. 

 

1.2. A advocacia preventiva 

 

O advogado que atua na defesa dos interesses da parte empregadora, 

objeto original do estudo ora apresentado, é contratado para agir em defesa ou 

promover ações que coadunam com os interesses de seus contratantes, desta 

forma, é correto dizer, que o advogado, ainda que não favorecido pelos fatos 
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realmente ocorridos, deverá angariar e traçar defesas que protejam os seus 

contratantes, neste caso a empresa e seu empregador de eventuais condenações. 

Contudo, face a legislação até então considerada extremamente 

protecionista para com o empregado, torna-se um verdadeiro vilão ou tão somente 

um grande desafio a sua atividade, tais como quando surgem novas ações 

trabalhistas, onde a empresa e consequentemente o empregado, é acionada por 

empregado ou ex-empregado a saldar os créditos trabalhistas ou decorrentes da 

relação de emprego, que porventura venha a fazer jus, desta forma, tal atrito é tida 

como uma contenção, onde o exercício da advocacia, em especial a advocacia 

preventiva são indispensáveis para que se logre êxito nas demandas judiciais e 

traga real benefício econômico aos seus contratantes. 

Vale salientar a importância da atividade efetiva da advocacia para a 

obtenção de ganhos em ações trabalhistas ou outra decorrente direto das relações 

de emprego, tais que envolvam a previdência ou seguridade social. Entende-se por 

advocacia preventivatodos os meios, ações, omissões, estudos ou praticas 

empregadas dentro do seio empresarial, que promovam praticas legais, seguras, 

efetivas e socioeducativas no ambiente laboral, de forma a evitar desgastes, 

desentendimentos, conflitos ou discordâncias legais sobre as leis. Nas palavras de 

Marcilio Guedes Drummond (2015, s/p), entende-se por advocacia preventiva: 

A advocacia preventiva tem como base a percepção e o controle 
dos riscos e, principalmente, a minimização dos prejuízos e a 
elevação de ganhos para o empresário, por meio de ações 
preventivas específicas desenvolvidas pelo Advogado. 
(DRUMMOND, 2015. s/p) 

Segundo o Estatuto vigente da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), 

a Lei 8.906/1994, em seu artigo 1º, inciso II, as atividades de consultoria e 

assessoria jurídicas são atividades privativas de advogados, sendo advogado em 

sua denominação e atuação, segundo o artigo 3º do EOAB, todo aquele inscrito no 

quadro de advogados da ordem dos advogados do brasil (BRASIL, 1994, s/p).  

Tal adendo é necessário ao entendimento da aplicabilidade da advocacia 

preventiva, de forma a delimitar todo o entendimento envolto em sua execução. A 

implantação da advocacia preventiva na unidade empresarial, seja ela fabril ou 

administrava, gerará efeitos imediatos e com o tempo, impactará diretamente no 

contingente de demandas surgidas da justiça do trabalho. A necessidade do estudo 

do corpo de colaboradores seja na indústria, varejoou onde quer que haja relação de 
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trabalho, é de extrema importância para que seja realizada o levantamento de todos 

os fatores que ensejam as novas ações trabalhistas. 

As ações trabalhistas podem surgir a partir de inúmeros fatores e de 

diferentes formas, seja na qualidade de danos morais e materiais, seja na qualidade 

de obtenção de créditos trabalhistas, seja em virtude de irregularidades cadastrais 

ou outra nascida da relação laboral, bem como também estas ações podem surgir 

por litigância de má-fé de seus reclamantes. 

Desta forma, a partir do levantamento dos fatos e agentes causadores é 

possível prever ou mesmo remediar situações cotidianas que evidentemente, 

segundo o olhar jurídico, emanaria uma nova ação na justiça do trabalho. Tal 

medida, visa coibir práticas equivocadas, conscientizar as lideranças e demais 

colaboradores que convivem naquele ambiente de trabalho, expurgar condutas 

ilegais ou legalmente impraticáveis que porventura venham a existir no ambiente de 

trabalho, de forma a limitar ou mesmo extinguir o leque de opções a que, o 

funcionário ou ex-funcionário que venha a reclamar contra a parte empregadora. 

A implantação da advocacia preventiva, pode ser tida como traumática 

para a gestão da empresa que à está aderindo, de forma a causar estranheza no 

primeiro contato, de acordo com o caso concreto. No entanto é esperado que isso 

aconteça, que a implantação destas medidas cause tanto desconforto, de modo a 

alterar o contexto do cotidiano daquele ambiente e consequentemente integre ou 

mesmo substitua a cultura, trazendo desta forma, mas com o tempo, uma diminuição 

considerável do contingente de demandas trabalhistas. 

 

1.3. Da reforma e seus institutos 

 

Em face a todo o exposto, ainda no cotidiano da advocacia empresarial, 

ainda é contínuo desaguamos nos princípios normativos que regem a legislação 

trabalhista, a que conferia até 2017, institutos demasiadamente desproporcionais a 

realidade brasileira e que deixava a empresa, o empregador e seus defensores 

reféns e a mercê da subjetividade protecionista ao empregado, escancaradamente 

transcrevidas em letra de lei. 

Em 13 de julho de 2017, foi sancionada pelo presidente Michel Temer a 

Lei 13.467, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, conhecida como a 
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reforma trabalhista, que altera ou mesmo destitui da usabilidade vários dos 

dispositivos legais existentes na CLT, que de certa forma, deu cara nova a 

legislação trabalhista e novo ânimo a proposição de defesa pela parte empregadora. 

Reforma-se tudo, a todo instante, numa ansiedade que chega a 
oprimir a respiração de quem observa. Reformamos o velho e o 
novo, o errado e o certo. Reformamos o telhado sem terminar o 
alicerce, a fachada sem ter concluído as paredes, as vidraças sem 
que ainda haja portas. Somos o país em que as benfeitorias 
voluptuárias são compradas antes das uteis e das necessárias”. 
(SILVA, 2017, p. 09) 

Na seara trabalhista, com o provimento da Consolidação das Leis do 

Trabalho em 1943, e os institutos judiciais dessa vara, formaram de forma 

involuntária uma cúpula protecionista para com o empregado, de modo que aquele 

funcionário que recorra ao judiciário para reaver os créditos trabalhistas que por 

ventura venha a ter junto ao empresário empregador, pudesse também mitigar 

outros possíveis direitos, mesmo que não haja real necessidade a recorrer a eles.  

Tal conduta acabara por implicar na perda da credibilidade do judiciário 

frente a parte empregadora e seu departamento jurídico responsável, que se vê a 

mercê da incapacidade probatória e do iminente risco de perda pela tal “primazia da 

verdade real” (MARTINS, 2013, p. 16). 

É sabido também que as custas para o empresário destinados à 

contratação ou para a dispensa é demasiadamente onerosa e carregada de 

encargos sociais. A minirreforma trabalhista, texto de lei que altera alguns 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,  nasceu, como veremos adiante, 

sob a necessidade de tutelar os institutos mais fragilizados do direito do trabalho, 

regulamentar as formas de contratação, que anteriormente não eram normatizadas, 

mas tão somente absorvidas à título de negociação coletiva, e dar maior autonomia 

para o empregador e o empregado estabelecerem as peculiaridades da contratação 

desejada, e instrumentalizar o processo de modo a não permitir que o judiciário 

tenha prevalência sobre o acordado. 

Durante o período anterior a minirreforma trabalhista, era comum 

observarmos o judiciário agir de forma atípica a sua real atuação, onde o vácuo 

legislativo existente, dava lugar e até mesmo razão ao judiciário à legislar de forma 

complementar as lacunas existentes, por intermédio de súmulas. 

Sumula é um verbete que registra a interpretação pacífica ou 
majoritária adotada por um tribunal a respeito de um tema específico, 
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com a dupla finalidade de tornar pública a jurisprudência para a 
sociedade, bem como promover a uniformidade entre as decisões [...] 
O CPC/479(correspondência no NCPC) esclarece que o julgamento, 
tomado pelo voto de maioria absoluta dos membros que integram o 
tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na 
uniformização da jurisprudência. (SALES, MENDES, p.300) 

Não é de causar estranheza, que o judiciário se pautará pelos princípios 

normativos que regeram o processo do trabalho, vista que na omissão do legislador 

que atende em época própria de construção da lei o anseio popular da época, 

enquanto o judiciário se pautará pelos princípios que regerão o processo do 

trabalho. 

Neste sentido, muitas normas foram se tornando obsoletas, 
deixando de oferecer a proteção Estatal, o que prejudica tanto o 
trabalhador quanto o empregador, visto que não havia segurança 
jurídica quanto à aplicação das normas. 

Em decorrência da omissão da lei, muitos Tribunais Regionais do 
Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e até mesmo o Supremo 
Tribunal Federal, passaram a expedir Súmulas, Orientações 
Jurisprudenciais e Instruções Normativas. 

Não que a legislação pelo judiciário por si ultrapasse sua 
competência, visto que os poderes executivo, legislativo e judiciário 
são autônomos e interdependentes. 

Contudo, podemos observar que realmente há um excesso do 
judiciário em efetivamente legislar, por exemplo, o número de 
decisões proferidas supera - e muito - o número de normas 
positivadas em comando legal (PIMENTA, 2017. Online) 

Desta forma temos nas mãos, uma máquina desgovernada seguindo seu 

próprio trilho e sem supervisão.Desta forma, no intuito de limitar a atuação do 

judiciário, aLei 13.467, institui em seu artigo 8º e parágrafos seguintes: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na 
falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o 
caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 
trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de 
classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.  
§ 2o Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo 
Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem 
criar obrigações que não estejam previstas em lei.  
§ 3o No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto 
no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
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e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na 
autonomia da vontade coletiva. (grifo do autor, BRASIL, 2017. s/p) 

Observa-se no trecho acima a expressão da ‘intervenção mínima’, ou 

seja, ainda que omissa a legislação atual sobre determinada questão, ainda sim o 

poder judiciário não poderá intervir do modo a criar ou a modificar direitos, não 

expressamente previsto. Veja-se que a reforma, logo em suas modificações iniciais, 

mostra a que veio, modificar as interações processuais que de certa forma davam 

demasiados privilégios a empregados e ex-empregados reclamantes, dirimir sobre 

ações ou missões que anteriormente eram ocultados da letra legislativa e diminuir o 

contingente de ações trabalhistas em trâmite na justiça do trabalho. 

Não tardou até que os reflexos de uma lei tão prematura viessem a 

aparecer. Envolto por grande comoção social, a minirreforma foi tida com uma 

sanção governamental aos partidários de oposição e consequentemente os eleitores 

de oposição. 

Em um cenário histórico, o país passava por uma grande revolução 

industrial na década de quarenta, onde a necessidade por mão de obra, cujo o 

emprego principal era o esforço braçal, estava em alta e por meio desta o governo 

deveria agir em tutelar o direito do trabalhado, criando ou mesmo consolidando as 

normas que regeriam as contratações naquela década, a fim de proteger a 

integridade do trabalhador. Pouco mais de 70 anos se passaram desde o decreto 

que instituía a consolidação das leis do trabalho e desde então a lei havia sofrido 

demasiadas modificação, que apesar de novas, possuíam um espírito velho e 

decadente. 

A cadeia de proteção a que se atinha a CLT, retirava o mercado de 

trabalhos dos trilhos das inovações tecnológicas. Nas últimas três décadas o Brasil 

cresceu surpreendentemente rápido, logico, contraposto ao aspecto de globalização, 

e com este crescimento advieram novas relações, tais como econômico-financeiras, 

políticas e culturais, que de forma decisiva modifica e cria uma nova sociedade, o 

que por vez não acontecia sob a égide da legislação anterior.  

Seguindo pensamento de Reale, a norma deverá expressar os anseios 

dos costumes populares de modo a abarcar, entender e comtemplar todas as 

demandas emanadas da vontade dos seus cidadãos ao qual o estado tutela. 

Outro aspecto que favorece a reforma da legislação do trabalho se 
refere ao amadurecimento entre as relações entre empresas e 
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empregados, bem como o fortalecimento da autonomia dos 
empregados, sem a necessidade de utilizar-se do Sindicato, que em 
diversos casos inclusive se recusam a auxiliar o empregado por 
ausência de recolhimento sindical. (PIMENTA, s/p) 

Destarte, há que se mencionar que muitas foram as alterações, 

alterações estas expressas das especificidades das inovações científicas, buscando 

acompanhar os passos da nova sociedade e atender as necessidades do homem de 

direito, alvo do direito social.  

E não de outra forma, tambem o presente estudo apresenta as mudanças 

que influenciam a instrução processual, bem como retiram da zona de desvantagens 

o empregador, para que com o intermédio de seus procuradores, que por sua vez 

gozam do jus postulandi, promovam meios satisfatórios de defesa e maiores 

chances de êxito em demandas trabalhistas. 
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2. O CONFRONTO NORMATIVO E INTERESSE SOCIAL 

 

Muito já se fazia, mas pouco era legalizado. Como predito, a Lei nº 

13.467, de 2017que trouxe a reforma para a norma legal trabalhista, nasceu do 

intuito do legislador em regulamentar algumas condições de trabalho já existentes 

no mundo real, instrumentalizar alguns processos internos e judiciais e harmonizar 

algumas condições de trabalho, diminuído consecutivamente o déficit de empregos, 

o número de ações trabalhistas no judiciário e alavancar a economia, pelo menos 

em tese. 

Grande parte da necessidade da reforma se fez pelo simples fato da 

norma legal, tanto formal, quanto material, não condizer ao existente no mundo real, 

e como vimos anteriormente, a norma deve em tese ser a expressão perfeita ou 

mesmo condizente à vontade emanada dos costumes, que por sua vez surge da 

reincidência dos fatos, desde que atendido o princípio da legalidade. 

No que tange as mudanças trazidas pela nova lei, muito se falou em 

"inconstitucionalidade" por parte dos opositores, sob as alegações de que a lei feria 

os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e os tratados 

internacionais. Em maior parte, a questão estava em desestruturar o sistema político 

e econômico que surgiu de forma precária em torno do instituto do trabalho, tais 

como os sindicatos e as entidades representativas dos trabalhadores. Uma reação 

em cadeia, ao certo.  

Logo a proposição de reforma galgou à nível de relevante interesse 

social, onde em tese, atende ao clamor social por alterações legais que reflitam 

diretamente na vida de seus cidadãos e alcance com fidelidade as modificações 
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almejadas, o que ainda faz gerar o questionamento, o que a mudança legal 

influencia no comportamento processual trabalhista? Em que poderíamos apostar 

em melhoras aos ganhos do advogado trabalhista que atua nos interesses do 

empregador? Traremos desta forma linhas gerais para interpretação e dedução 

sobre o desenrolar dessas mudanças no mundo real, objeto de toda criação legal,  

Portanto, para responder ao questionamento realizado no parágrafo 

supracitado, o presente capítulo subdivide-se em 03 (três) tópicos, a saber: 2.1 – Da 

limitação na atuação legal do advogado empresarial, que abordam todos os desafios 

a que o advogado está sujeito no exercício de sua atividade; 2.2 – Da representação 

sindical, que procura informar as drásticas mudanças que as atingiu; e 2.3 – Dos 

primeiros impactos, que demonstra as muitas formas e âmbitos que a reforma veio à 

atingir e como atingiu. 

 

2.1. Da limitação na atuação legal do advogado empresarial 

 

É ditado popular, que “a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, 

vê-se que este ditado nada mais é que uma alusão ao jogo de “puxar corda”, onde 

uma equipe de competidores enfrenta a outra, agarrando uma corda e puxando-a 

para sua direção. O objetivo deste jogo é fazer com que a equipe contrária ceda ao 

empuxo e atravesse todos os integrantes uma linha limite estabelecida entre os 

concorrentes, na prática, considera-se ainda mais divertido quando a equipe 

vencedora faz cair ao chão a equipe perdedora. Infelizmente este tipo de sentimento 

é facilmente detectado na seara trabalhista de forma equivocada e desmedida. 

Em face aos conhecimentos narrados no parágrafo anterior, é comum na 

seara laboral a presença deste tipo de sentimento, onde as classes de empregados 

assumem uma postura defensiva face ao poder econômico-técnico e jurídico do 

empregador, estabelecendo limites na interação “empregado-empregador” e que 

reflete ainda mais nitidamente após a rescisão contratual, onde toda a insatisfação 

do empregado é exteriorizada em uma possível ação trabalhista. 

O empregado na constância da relação de emprego ou mesmo após a 

rescisão contratual que esteja insatisfeito com as condições estabelecidas ou 

mesmo existentes na relação de trabalho em que figura como empregado, têm o 

direito a reaver a parcela que acredita fazer jus na seara judicial, onde por 
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intermédio ou sem advogado, pleiteia por meio de petição inicial todos os itens a que 

quer reaver, passando a figurar assim como reclamante e ao acionar o seu 

empregador no processo, passa o empregador a figurar como reclamado, que por 

sua vez deve ofertar competente defesa de modo a livrar-se de uma possível 

condenação ou mesmo diminuir a sua parcela de responsabilidade sobre os pedidos 

pleiteados, revelando dessa forma grande parcela de benefício econômico à que 

deixou de perder. 

Para a promoção dessa defesa, recorre em maioria dos casos o 

empregador ao advogado, que por sua capacidade postulatória, é constituído de 

poderes suficientes a promover competente defesa aos interesses de seu cliente, 

onde desta forma angaria a documentação nos setores onde a reclamação alcança 

para em amplo sentido e sob o uso da palavra contestar, a inicial apresentada pelo 

autor. 

Grande parte da deficiência na atuação do advogado empresarial, nasce 

a partir da coleta de documentação, onde a base de sua defesa é impiedosamente 

frustrada pela falta, inexistência, existente mas ilegível ou mesmo negligencia para 

com os documentos do colaborador, ao qual a empresa tem a obrigações legal de 

manter por pelo menos pela quantidade de anos por lei especificados.  

Provas são os meios processuais ou materiais considerados 
idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou 
não, da existência e verificação de um fato jurídico. (Nelson Nery. p. 
611).  

Em que pese a produção da prova para o processo trabalhista, incumbia 

ao empregador, com fulcro na antiga CLT a produção das mesmas visto que assim 

preceituava: 

Art. 818 - A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.      
(redação revogada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Veja-se, que desta forma, ainda que equivocado estivesse o reclamante, 

o empresariado, na figura de seu advogado, teria de se mobilizar para entregar ao 

juízo demandado, os quantitativos de provas necessários a comprovar a 

inveracidade das alegações do autor. Neste momento, estamos falando em ainda 

mais gastos para com a sua produção, desde mobilização de pessoal, honorários 

advocatícios, retornos bancários, peritos e outra sorte de profissionais, para desta 

forma, ter base fundamental à competente defesa. 
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Provas são os instrumentos processuais considerados pelo 
ordenamento jurídico como aptos para a demonstração da 
veracidade dos fatos alegados em juízo representam o coração do 
processo, pois definirão o destino da relação jurídica processual. 
(PEREIRA, Leone, p. 368) 

A inexistência da documentação legal exigida coloca em ‘xeque’ a peça 

contestatória do advogado constituído. Os documentos exigidos variam de acordo 

com pedidos do formulados pelo autor, sejam eles cartões de ponto, quando pedido 

versar sobre horas extras, sejam os PPRA ou PCMSO, quando os pedidos versarem 

sobre adicionais de periculosidade ou insalubridade, ou mesmo os holerites e 

comprovantes de pagamento, quando os pedidos versarem sobre verbas 

rescisórias. 

A nova redação dada para o artigo 818 da CLT, preceitua que as provas 

arroladas ao processo deverão ser formuladas pelo próprio reclamante, quando o 

pedido versar sobre ‘fato constitutivo de seu direito’. Ha que se ressaltar neste ponto 

o termo entre parênteses, pois não seria razoável ultrapassá-la sem ressaltar o 

seguinte: não seriam todos os pedidos do autor feitos com base em fato constitutivos 

de seus direitos? Ou seja, o autor da reclamação, terá a partir da vigência da lei a 

obrigatoriedade dele mesmo prover todas as provas de acordo com os seus 

pedidos, desincumbindo desta forma o empregador desta obrigação. 

Mais uma vez, vemos o fenômeno da aplicação da lei civil, em matéria 

distinta e específica como a trabalhista. É certo, entretanto, que a mudança acima 

mencionada, dá força a teoria de que a reforma veio para dificultar a vida do 

empregado, afinal, não é comum que o empregado tenha acesso a todos os 

documentos de admissão, continuidade e rescisão do contrato de trabalho, muito 

mesmo a cultura de guardá-los. Indubitavelmente, essa é sim uma artimanha para 

dificultar o acesso do empregado à justiça. 

Com base no exposto, seria inviável aqui listar todas as mudanças avinda 

da Lei nº 13.467, de 2017, pela simples delimitação do tema. Entretanto, não raras 

vezes, poderemos nos deparar com muito mais outras durante o estudo deste 

trabalho. 

 

2.2. Da representação sindical 
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 Estabelece a constituição federal do Brasil, mais precisamente em 

seu artigo 8º, o direito de sindicalizar-se, filiar-se ou associar-se em instituições 

autorizadas pelos órgãos competentes e a legislação vigente. Desta forma, durante 

todas as últimas décadas de conquistas dos direitos trabalhistas, o direito de 

sindicalizar-se foi instituído, como modo de constituir uma frente organizada e 

maciça que pudesse salvaguardar os direitos trabalhistas e agir na conquista de 

novos. Logo, durante os anos de evolução dessa instituição, ela conseguiu frente a 

sociedade moderna, se solidificar e ter status de fundamentalpara a manutenção dos 

direitos da classe trabalhadora, é logico, que com uma contraprestação. 

Procura-se definir os sindicatos sob diferentes ângulos e modos, 
mas todos apontam sua natureza de associação, agrupamento e 
organização; aponta-se a sua finalidade voltada a regulamentação 
da profissão e a defesa dos interesses, quer relativo à coletividade 
que representam e atuam, quer em relação aos seus membros 
vistos de forma individualizada. (NAHAS, Thereza, p. 225) 

 

As sociedades associativas ou sindicatos, logo estavam por prestar 

relevante serviço social e como tal teve de ser melhor regulamentada, e com isso, 

algumas garantias tiveram de ser atribuídas a estas para que pudessem exercer o 

seu papel sem interrupção ou intervenção do estado o das empresas. 

Das garantias instituídas, então as de limitação territorialart. 8º, inc. II da 

constituição federal, onde por território equivalente, só poderá haver apenas um 

sindicato representando a categoria, desta forma, estavam fortalecendo a força 

sindical e individualizando a força sindical naquela região, que construía-se desta 

forma imperiosa agindo por e sobre os interesses de seus sindicalizados.  

(...) Sindicato e sociedade não se confunde. Esta tem fim lucrativo 
como seu objetivo fundamental. Os sindicatos não são entes com 
finalidade lucrativa. Os sócios de uma sociedade comercial ou civil 
não têm o mesmo animus dos sócios dos sindicatos. Naqueles, há a 
affectiosocietatis. Nestes, a solidariedade de classe. 
(NASCIMENTO, Amauri Mascaro, p. 215) 

  Acontece, que para a prestação dos referidos serviços, 

algumas contribuições eram “devidas” para os sindicatos, tanto pelos empregadores, 

quanto pelos empregados. Essas contribuições poderiam ser desde a uma taxa 

assistencial, como a própria contribuição sindical. Essas contribuições sindicais, 

eram e ainda são uma das maiores fontes de renda para o sustento do sindicato, 
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que por força do artigo 578 e 579 de CLT, eram cobradas dos colaboradores 

obrigatoriamente. 

  Acontece, que as contribuições de que tratamos no parágrafo 

anterior, eram interpretadas como de natureza tributária, e como tal, a sua cobrança 

era obrigatória, tal como demonstra o texto dos artigos abaixo, hoje revogados. 

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que 
participem das categorias econômicas ou profissionais ou das 
profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, 
sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e 
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.                      (Vide 
Decreto-Lei nº 229, de 1967)                         (Vide Lei nº 11.648, de 
2008) 

Com o advento da reforma trazida pela redação dada pela lei nº 13.467 

de 2017, a contribuição, antes tida como tributo, deixou de ser obrigatória e passou 

a ser facultativa, prevalecendo ainda o entendimento de que para a cobrança, seria 

necessária uma autorização prévia e expressa do empregado para que fosse 

realizado o referido desconto. Tal disposição legal foi o suficiente para arrecadar 

‘amores’ e ‘desafetos’ entre os seus maiores interessados. 

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) 

Os sindicatos de imediato, se opuseram a criação e a aprovação da 

referida lei, vista que teriam em sua maior parte todos os seus direitos, bem como os 

dos trabalhadores mitigados, inflamando na sociedade o sentimento de revolta ou 

mesmo de retrograriedade das leis vigentes, sob as alegações de 

inconstitucionalidades ou mesmo do caráter de reforma da contribuição, com sendo 

ilegal por esta ser um tributo. Tal medida gerou e ainda gera extremas discussões 

no meio jurídico, no entanto, esta será um assunto a ser tratado adiante, como 

consequências do advento legal. 
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2.3. Dos primeiros impactos 

 

Após a aprovação da referida lei e posterior vigência, que se eu no prazo 

de noventa dias após a sua publicação, a sociedade brasileira sentiu os primeiros 

indícios das incertezas de uma nova legislação. No entanto, pela delimitação do 

tema, trataremos apenas dos impactos causados na seara empresarial, onde carece 

de melhor atenção e atenderá ao fim específico deste estudo. 

Como autor e aqui relato, tive a oportunidade de presenciar no 

departamento jurídico ao qual integro em uma multinacional atuante neste país, um 

espantoso surto de ações trabalhistas nos meses de novembro e dezembro e 

posteriormente após o fim das férias forenses, mais especificamente entre os meses 

de janeiro à março uma diminuição consistente de 80% menos ações trabalhistas se 

comparadas ao mesmo período do ano anterior. O que poderemos extrair destes 

dados, é que, em meio as incertezas advindas da vigência da lei anterior, os 

reclamantes remanescentes das relações de trabalho encerradas até julho de 2017, 

decidiram por protocolar as suas ações trabalhistas antes da vigência da lei 

posterior, por temerem ser prejudicados por ela. 

A nova legislação trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, 
teve um efeito perceptível em sua primeira semana: derrubou 
drasticamente o número de ações na Justiça do Trabalho. Dados de 
cinco tribunais regionais consultados – Rio Grande do Sul, Bahia, 
Paraíba, Distrito Federal/Tocantins e Pernambuco – apontam uma 
queda de cerca de 60% no número de processos ajuizados em 
relação à média do primeiro semestre. (NAKAGAWA, 2017. Online) 

Os reclamantes que protocolaram as ações trabalhistas, em análise 

extensa de todos os casos, pediram em suas iniciais, direitos que possivelmente 

teriam sofrido modificações com o advento da Lei 13.467/2017 e que por 

ingenuidade ou por excesso de esperteza, supõem que não seriam alcançados pela 

nova lei.  

Outro ponto marcante das ações iniciadas em novembro de 2017, são os 

valores dados as causas, os valores refletem de maneira irrefutável a insatisfação 

dos reclamantes para com a reclamada, auferindo valores exorbitantes em suas 

peças iniciais e solicitando deferimento em uma quantidade massiva de possíveis 

direitos a que teriam, direitos estes que só poderiam ser confirmados com a 
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intervenção do judiciário e dos competentes meios de produção de provais, tais 

caros e morosos. 

Em contrapartida as ações recebidas antes da vigência da lei anterior, as 

demandas trabalhistas recebidas nos três primeiros anos do ano de 2018, quatro 

meses a pós a vigência da nova lei, notaram-se que as petições sofreram uma 

modificação peculiar, que destoa de todos os itens aos quais tratamos no parágrafo 

anterior, tais como valor da causa bastante inferiores aos que anteriormente eram 

cobrados, o número de pedidos e inclusive os períodos foram massivamente 

reduzidos, bem como a quantidade de reclamantes. 

Se for levada em consideração apenas a semana anterior à entrada 
em vigor da nova lei, essa queda é ainda mais drástica: chega a mais 
de 90%. O resultado não surpreende o presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Guilherme Feliciano. [...] Para Feliciano, muitos trabalhadores 
entraram com ações na reta final para garantir que o processo seja 
julgado com base nas regras antigas. Como a legislação vale para os 
contratos vigentes, a interpretação da maioria dos magistrados é que 
contratos encerrados no período da CLT serão julgados pela 
legislação antiga. (NAKAGAWA, 2017. Online) 

O presente estudo, foi agraciado com tempo hábil para a coleta destas 

informações, elas por sua vez são frutos de um fenômeno que acontece no direito 

moderno e que não concorda com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, 

afinal, o costume deixou de gerar a norma, mas norma passou a gerar o fato, que 

por sua vez irá desagua nos costumes. O homem sob esta perspectiva, está sendo 

moldado pela cogência da lei, pela inabilitação da sua vontade no ato de pedir em 

juízo. Para o apanhado das consequências gerais, ainda serão necessários para o 

estudo, tempo superior de acompanhamento. 

Para o empresário e consequentemente o seu corpo jurídico, tais 

modificações impactaram notoriamente nos lucros da empresa, afinal de contas, 

para uma unidade empresarial bem estruturada, o recebimento de uma denúncia, 

notificação ou citação ao processo, acarreta em consequente mobilização 

monetária, para cobrir os gastos, bem como a mão de obra despendida para o 

acompanhamento. Foi sentido por todos os integrantes da relação processual 

trabalhista, uma mudança espantosa, tanto jurídica, comercial, financeira e política. 

Outro fenômeno que vem acontecendo após a vigência da nova Lei, são 

as investidas dos sindicatos de todo o país para forçar o desconto das contribuições 

sindicais dos trabalhadores sindicalizados ou não. Os sindicatos regionais, 
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receberão ordem dos sindicatos de nacionais, para efetuarem a cobrança as 

empresas sindicalizadas, tentado burlar de forma precária a disposição expressa do 

artigo 518 e 519 da CLT que veda a cobrança das contribuições sindicais, aos quais 

não expressamente e previamente autorizaram o desconto. 

Estes se utilizam da manobra de dar interpretação tributária a contribuição 

sindical, sob os dizeres de que o valor tem a qualidade de tributo e como tal, não 

poderá ser revogada por lei ordinária, mas sim por lei complementar. Em virtude 

desta controvérsia, solicitamos ao SIMMEPE (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Pernambuco), hoje a entidade de 

classe empresarial mais antiga do estado do Pernambuco, com mais de 70 anos de 

atuação, uma posição neste sentido, visto que da maioria dos sindicatos patronais, 

esta seria uma das que se opuseram a cobrança, e mediante estas solicitações, nos 

foi retornado um perecer do renomado jurista, senhor Dr. José Otávio de carvalho, 

advogado atuante naquele estado, e aqui transcrevemos. 

Reconheço que a contribuição sindical, tanto a patronal como a 
profissional, é de suma importância para a manutenção e, até 
mesmo, para a preservação dos sindicatos, bem como afronta o 
princípio de Justiça o fato dos associados manterem sozinhos os 
custos do sindicato que representa associados e não associados. 
Contudo, o cumprimento da lei é obrigatório. Em se tratando da 
contribuição dos trabalhadores as consequências de um desconto 
indevido são maiores pois, além de afrontar os três dispositivos 
acima mencionados, afeta o princípio da intangibilidade 
salarial assegurado no artigo 462 da CLT, pois não mais existe lei 
autorizando o desconto. (CARVALHO, José Otávio) 

Outro modo utilizado para efetuar esta cobrança é por meio de 

“assembleia geral” ou “assembleia extraordinária”, onde os participantes erguem as 

suas mãos autorizando a cobrança ou recusando-a. Acontece, que se parcela dos 

presentes admitem o desconto da contribuição sindical, o efeito surte em todos os 

trabalhadores da classe ou da empresa, o que é no mínimo duvidoso. 

Na verdade, já existem no Brasil decisões de Juízos de Primeiro e de 
Segundo Graus entendendo que as alterações dos citados 
dispositivos da CLT, que tornaram facultativa a contribuição sindical, 
exigindo autorização prévia e expressa para o desconto, são 
inconstitucionais, uma vez que afrontariam as disposições dos artigos 
146 e 149 da Constituição da República que preveem que as 
alterações de tributos somente podem ser efetivadas por Lei 
Complementar (e não por Lei Ordinária, como a da Reforma 
Trabalhista) que exige quórum de aprovação maior. As decisões 
isoladas, no entanto, não têm efeito “erga ominis”, pelo que, por 
enquanto, trata-se de tendência de parte da jurisprudência nacional, 
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já que equipara a “contribuição sindical” aos tributos previstos no 
Código Tributário Nacional, o que não constitui matéria pacífica na 
doutrina e na jurisprudência pátrias. (CARVALHO, José Otávio) 

 

Desta forma, insta salientar que a existência dos sindicatos dos 

trabalhadores e consequente cobrança da contribuição sindical, reflete a fragilidade 

da classe trabalhadora, frente as questões econômicas e legislativas, por isso ainda 

carece de tratamento pormenorizado e cauteloso. bem, neste ponto, a reforma 

trabalhista falhou, quantos a extensão desta falha, conduziremos no capítulo adiante 

as informações que nos permitiram obter em estrito senso esse dado. 

Com as questões analisadas sobre o confronto normativo e interesse 

social, ficou claro que nem todas alterações emanaram fundamentalmente dos 

anseios populares, bem como não atingiu como originalmente estava programado a 

sociedade.  

No capítulo seguinte, procura-se estudar a postura do empresariado 

brasileiro, a atuação do advogado de ambas as partes e ainda as novas mudanças 

trazidas pela medida provisória nº 808 da 2017, que altera dispositivos da reforma 

trabalhista. 

 

3. DAS CONCEPÇÕES REFORMADORAS E MUDANÇA SOCIAL 

 

Tem se por concepções todos os mecanismos indutivos utilizados para se 

criar, modificar ou transformar algo que se encontra em seu estado natural, ou ainda 

inexistem. No caso em questão, trata-se de concepção que buscou a reforma, a 

alteração de dispositivos legais do seu estado habitualmente encontrado. 

É comum, que as reformas trazidas à letra da lei tenham por fator 

indutivo, as mudanças sociais, ou seja a jus positivação de vontades coletivas. Em 

sua mundialmente conhecida obra, “O positivismo Jurídico”, o autor Norberto 

Bobbio, aduz que, “o direito civil é aquele derivado do poder civil, e designa por 

poder civil aquele que compete ao estado, por estado a associação perpétua de 

homens livres, reunidos em conjunto com o fito de gozar os próprios direitos e 

buscar a utilidade em comum”, neste trecho, é evidenciado o sistema mecânico ao 

qual o homem, ser de direitos e obrigações na sociedade moderna esteja vinculado.  

Daí falar-se em mens legis, ou vontade da lei, que se separa da 
mens legislatoris ou vontade do legislador. De onde dizer Peter 
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Häberle que não há norma jurídica senão depois de interpretada. 
Antes disso, a lei não passa de enunciado normativo. Por isso, 
dizemos que a atividade de legislar é empírica, pragmática e 
imediatista; a do intérprete é científica, dialetizada e pacientemente 
construída, eis porque o Poder Judiciário é composto de agentes 
graduados, no mínimo, e todos os servidores e advogados que 
participam do processo decisório possuem, obrigatoriamente, nível 
superior de escolaridade. (LIMA, Francisco Meton. LIMA, Francisco 
Péricles. P. 10) 

As reformas sociais, são necessárias para que a lei acompanhe o homem 

em todas as áreas a que vier à desenvolver ou a se relacionar, logo, à partir das 

premissas acima apresentadas, identificamos que a verdadeira reforma, não se 

encontra em dispositivos de lei, mas sim na atuação humana no exercício da 

manutenção social, afinal, não poderá a lei estabelecer direitos e obrigações alheios 

ás condutas regularmente aplicadas ou mesmo criar obrigações atípicas ou que 

firam matéria constitucional, tal entendimento é conhecido por segurança jurídica. 

A ideia de segurança jurídica é oriunda do próprio estado 
democrático de direito. Em apreço à segurança jurídica, em geral, 
as leis não devem ser retro operantes. Como regra, uma norma 
jurídica deverá produzir efeito de maneira prospectiva, atingindo 
apenas os fatos que ocorreram a partir de sua vigência. 
(FONTELES, Samuel. p. 101).  

Ainda conforme falamos no capítulo anterior, a respeito da teoria da 

tridimensionalidade de Miguel Reale, ainda que o homem individualizado, não esteja 

de acordo com a mudança legal, ou dele não partiram os pressupostos de 

concepção que ensejaram a mudança legal, terá o exercício de seus direitos 

invadidos, vez que ao longo de sua vida, poderá se ver encaixadas nas hipóteses de 

que trata a mudança, seja em quaisquer dos polos de mudança e desta forma, a lei 

pelo seu poder e influências naturais, terão o condão de cercear a liberdade 

individuar e alterar mesmo que indiretamente a conduta humana. 

 

Inicialmente, cumpre alertar a Lei da Reforma não vai chegar como 
uma moenda, triturando homens e almas, visto que direitos já 
incorporados por força do direito anterior não podem ser removidos 
em relação aos trabalhadores que já os adquiriram, como a 
incorporação de função pelo exercício por mais de dez anos, 
incorporação de convenções e acordos coletivos, dentre outros que a 
prática irá identificando. Isto por imperativo do princípio da 
irretroatividade da lei (salvo a lei penal para favorecer o réu), que 
protege aqueles que já implementaram as condições de gozo do 
direito no dia em que a Lei da Reforma entrou em vigor, ou seja, 120 
dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. Também por 
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força da cláusula pétrea do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da 
Constituição: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada”). (LIMA, Francisco Meton. LIMA, Francisco 
Péricles. P. 9) 

 
 Desta feita, será o homem mudando a lei e a lei mudando o homem, 

pois é disso que se trata a reforma, á disso que se trata as concepções de reforma e 

é a partir dessa que obtemos o fenômeno da mudança social.  

 

3.1. Do posicionamento empresariado 

 

 É válido dizer, e ainda que evidente, de todas as mais de cem 

mudanças ocorridas na CLT trazidas pela lei 13.467 de 2017, 80% destas foram 

favoráveis ao empresariado brasileiro. Afinal a que se deve essa alteração senão 

fomentar a produção de bens e serviços e alavancar a economia brasileira? Bom, 

em tese. 

A verdadeira mudança que a Lei da Reforma almeja é ideológica, sob 
dois eixos: a) encurtar o manto protetor do Estado sobre o 
trabalhador; b) dar leveza às relações de trabalho, com as facilidades 
de negociação direta entre patrões e empregados em um primeiro 
passo, em outro passo facultando a negociação dos direitos da 
categoria pelo sindicato. Em seu conjunto, a lei é ostensivamente 
patronal e padece de falta de legitimidade, visto que levada a efeito 
por um Governo precário, com índice de popularidade abaixo de 
10%, além de investigado nas Operações Lava Jato e JBS. (LIMA, 
Francisco Meton. LIMA, Francisco Péricles. P. 9) 

 Entende-se desta forma, que além das implicações financeiras e 

econômicas, vemos também um ensejo político e filosófico por detrás das reformas 

trazidas, o que impacta diretamente na capacidade funcional do objeto deste 

capítulo, o Empresário e o seu advogado. 

 Pela primeira vez, o empregador, sentiu na pela as mudanças 

legislativas influírem tão drasticamente no seu volume de ações trabalhistas. Em 

saneamento no mês de março de 2018, a empresa Kingspan-isoeste, situada na 

cidade de Anápolis centro oeste do estado de goiás, bem como as suas sete filiais 

espalhadas entre as regiões sul, norte e nordeste e centro-oeste do país, notaram 

que tiveram uma queda massiva nas ações trabalhistas e as que surgiram, com o 

valor de causa bem inferior ao que era habitualmente praticado pelos advogados 

dos reclamantes. Isso se deve pela incerteza ou mesmo, falta de garantia que a 
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legislação trás ao mundo jurídico, fato este explicito na CLT em alguns dispositivos 

do mesmo código. 

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) 

§ 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.                    (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 No dispositivo do Art. 790-B, trás para o mundo jurídico a 

possibilidade do reclamante, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, arcar com 

os créditos decorrentes dos honorários de sucumbência, devidos à parte contrária, 

neste caso, segundo o artigo 791-A, os honorários sucumbenciais variariam entre 

cinco à quinze porcento do valor do pedido sucumbente, seja neste processo ou em 

outro à que tenha créditos à receber. Ora, se isso não afugentaria os milhares de 

outros reclamantes que em suas petições iniciais pediriam não somente o que lhes 

eram devidos, como também, o que poderia ser entendido justo, ainda que não 

fosse. 

Tal medida, desestimulou o ingresso de empregados e ex-funcionários à 

seara judicial para exercer o direito de exigir os créditos trabalhistas, vez que as 

suas ações perderiam valor já que também, segundo o artigo 840, § 1º determina 

que cada um dos pedidos discriminados, deverão ser certos, determinados e com 

identificação de valores. 

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 

§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que 
resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com 
indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de 
seu representante.                  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

Por um lado, a novidade legal traria muitos benefícios a seara judicial, 

pois tornariam os processos mais sensatos, céleres e econômicos, por outro isso 

limita o acesso de empregados ou ex-empregados de baixa renda a procurarem o 

judiciário para reaver os seus créditos, vez que por ter a peça inicial processual 

possuir maior qualidade técnica, e valor inferior ao anteriormente praticado, ou seja 

honorários advocatícios mais caros. 
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Em suma, houve uma diminuição no volume de direitos a que o 

empregado ou ex-empregado teria, mas ouve diminuição ainda maior na seara 

processual, como é visível no nos artigos acima citados. 

 

3.2. Do impacto na advocacia empresarial 

 

“O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”, assim 

preceitua o artigo 133 da constituição federal, com redação dada pela emenda 

constitucional nº 80 de 2014 e é a partir desta premissa que iniciamos o apanhado 

de informações que integram este capítulo. 

É comum verificarmos na seara judicial, o enorme contingente de 

advogados que se enveredam para as áreas trabalhistas, afinal o mecanismos 

principal que move a sociedade é o trabalho, ou seja, até o homem mais bem 

sucedido do mundo, um dia já trabalhou, logo a advocacia trabalhista apresentava, 

na questão comercial, um mercado lucrativo, ainda que o código de ética e estatuto  

da ordem dos advogados do Brasil vede a obtenção de lucro por parte dos 

advogados. No entanto, escapando para o mundo real, as reclamações trabalhistas, 

segundo o publicação da revista é somava ao final de 2016, mas de 3 milhões de 

reclamações no judiciário, e era conhecida por  “indústria de reclamações”, vê-se 

então, que trabalho não faltava para os advogados de reclamantes. 

Com isso, a chamada "indústria de reclamações", como define o 
professor da USP, Hélio Zylberstajn, será enfraquecida. Atualmente, 
além da crise que fez crescer as demissões - e com elas as 
demandas judiciais -, há forte assédio de escritórios de advocacia 
para que o trabalhador recorra à Justiça. (ÉPOCA, 2016. Online) 

 
Com o advento da lei 13.467 de 2017, houve uma drástica diminuição de 

ações trabalhistas, chegando ao percentual de 50% em fevereiro de 2018, segundo 

senso realizado pela revista Istoé em fevereiro deste mesmo ano. Vemos então, que 

há bilateralidade no impacto trazido ao mundo da advocacia. Por um lado, temos 

uma diminuição do trabalho para os advogados da parte reclamante, como temos 

um ‘inicial’ alívio para os advogados do ramo empresarial. 

Além de não ser nem metade do volume processual registrado nos 
meses de dezembro de 2015 e de 2016, o número do último mês do 
ano passado é o menor num levantamento feito pelo Tribunal 
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Superior do Trabalho (TST) com exclusividade para o 
Estadão/Broadcast com dados mensais dos últimos três anos. Em 
novembro passado, por outro lado, o ingresso de ações trabalhistas 
em varas do Trabalho alcançou o pico da série trienal: 289,4 mil. 
(ISTOÉ, 2018. Online) 

Uma coisa, que nunca poderemos ignorar, nem mesmo nos nossos 

maiores devaneios, é a capacidade que o povo brasileiro tem de se reinventar, 

vemos isso diariamente no nosso trabalho, no ônibus que tomamos de volta para 

casa, nos passeios ao fim de semana, pois sempre que uma oportunidade se fecha, 

o brasileiro, na sua infinita capacidade consegue se reinventar, fato isto, que é 

evidente que quando uma fonte de renda se fecha, outra é aberta em seu lugar.  

No mundo ideal, a seara das reclamações trabalhistas, serviria para 

mitigar as desigualdades sociais, no entanto, viu-se que os reclamantes, por culpa 

da “inimputabilidade” de seus atos e todas as benesses a que poderia ter direito, 

exacerbava o judiciário, claro com a ajuda de seus advogados ás vezes mal 

intencionados, reclamando de forma demasiada tudo a que pudesse reclamar, e 

mesmo que não tenha direito a tal pretensão. Vê-se que isto hoje se esgotou. 

ABRAT 

A ausência de discussão com os diversos segmentos da sociedade 
responsáveis pela construção da riqueza nacional; a imposição de 
normas, muitas delas inconstitucionais, outras sem nenhum 
respeito pelos compromissos internacionalmente assumidos pelo 
País, outras absolutamente incompatíveis com o sistema de 
proteção dos direitos sociais, tudo isso resultará na precarização 
de tais direitos, especialmente os trabalhistas, e trará impactos a 
toda a Sociedade. (ABRAT, 2017. Online) 

Tal escassez de trabalho, abre talvez, novas oportunidades a classe de 

advogados trabalhistas e empresariais à novas experiências em outras e novas 

áreas, oportunidade a melhor se especializar, oportunidade à encontrar no mundo 

jurídico uma área a que careça de melhor atenção ou mesmo à uma assistência 

jurídica pormenorizada. “Com cada nova legislação, criam-se novos nichos de 

trabalho. Todos os empresários brasileiros querem saber sobre como se comportar e 

implementar os benefícios previstos nessa norma com segurança jurídica, aí 

entramos nós. Saber das novas regras da reforma trabalhista é uma ótima 

oportunidade profissional”, disse o advogado Costa Couto em um debate ocorrido na 

seccional da OAB do DF em 30 de outubro de 2017.  

3.3. Da medida provisória nº 808 de 2017 e perspectivas sociais econômicas 
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Assim que passada a vacacio legis da Lei 13.467 de 2017, o presidente 

Michel Temer, no uso de suas atribuições, sancionou a medida provisória nº 808, de 

14 de novembro de 2017, que Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mais especificamente 

alguns dos dispositivos das regras trazidas pela reforma, tais como a a) prorrogação 

do atividade insalubre, bem como a b) proteção as gestantes e lactantes que 

laboram nestas condições que deverá ser afastada, mesmo em grau mínimo, a c) 

alteração da inovação do acordo individual para estabelecer jornada de trabalho 

doze por trinta e seis horas, que neste caso se estendeu somente aos profissionais 

da saúde, a d) limitação dos danos morais, vista que representava afronta aos 

dispositivos constitucionais, e algumas outras mais, que representariam perigo aos 

direitos fundamentais. 

A necessidade desta reforma partiu do interessa da celeridade do 

congresso nacional em aprova-la o quanto antes, para que não fosse arquivada e 

votada em nova sessão legislativa. Visto, que se votada em nova sessão legislativa, 

encontrariam dificuldades o legislador, no período de campanha eleitoral, desta 

forma, aprovou a reforma trabalhista com erros substanciais e após a sua vigência o 

presidente do país sancionou medida provisória para editar os erros nela existentes. 

Os impactos sociais dela decorrentes, advém das incertezas legislativas. 

Ao longo desta obra, ficou evidente que uma lei ser posta à vigência no mundo 

jurídico, necessita mais do que legalidade para se tornar válida, precisa de uma 

função social relevante. 

A reforma trabalhista trouxe benesses ao mundo jurídico, como a 

celeridade e economicidade, no entanto trouxe desentendimentos entre os entes 

diretamente relacionados á questão, tais como empregadores, sindicatos, 

advogados e empregados, ou seja, uma sociedade inteira á mercê da inovação e 

carência de informação. 

A partir de todas as premissas ora explanadas, prevê-se que a diminuição 

de ações trabalhistas não persistirá, vez que, no silêncio da lei, o empregador 

poderá ser induzido ao erro por não compreender como funciona uma determinada 

inovação. Durante este ato, é evidente que o empregador buscará o benefício 

próprio na aplicação desta em detrimento dos direitos trabalhistas e que poderá 

ensejar danos ao empregado. Este empregado por sua vez buscará o auxilio jurídico 
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para entender e propor solução ao litígio contratando o seu advogado que possui 

conhecimento técnico sobre a área. O advogado cumulará o pedido do empregado à 

uma série de outros direitos que entender necessário e ingressará judicialmente em 

representação ao empregado prejudicado. O juízo demandado balizará os pedidos, 

bem como o direito, segundo a legislação vigente e contrapondo à um possível 

direito adquirido pelo empregado. Poderá acontecer ainda de que o juiz entenda por 

um sentido, que não seja a expressão espiritual da lei e está subirá as demais 

instancia da seara judicial e poderão desaguar em súmulas e jurisprudências. 

Neste sentido, muitas normas foram se tornando obsoletas, 
deixando de oferecer a proteção Estatal, o que prejudica tanto 
o trabalhador quanto o empregador, visto que não havia 
segurança jurídica quanto à aplicação das normas. 

Em decorrência da omissão da lei, muitos Tribunais Regionais 
do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e até mesmo o 
Supremo Tribunal Federal, passaram a expedir Súmulas, 
Orientações Jurisprudenciais e Instruções Normativas. 

Não que a legislação pelo judiciário por si ultrapasse sua 
competência, visto que os poderes executivo, legislativo e 
judiciário são autônomos e interdependentes. (PIMENTA, 
2017. Online) 

Veja-se, que a dinamicidade do direito implicará novamente na 

exacerbação do poder judiciário, para dirimir as dúvidas que a lei em si, não 

conseguiu satisfazer. Este fenômeno é perfeitamente natural nos remete ao início da 

civilização, onde o homem necessitava instituir normas para a convivência em 

sociedade. 

Em relação à economia, esta apresenta dois lados, vez que o empregador 

agora experimenta de um alívio há muito não sentido, onde comtempla uma 

diminuição nas ações trabalhistas, oportunidades de melhor negociação com o 

empregado, uma maior liberdade para com as entidades sindicais e melhores 

oportunidades de provimento de cargos e tarefas em sua empresa. Conforme 

demonstrado anteriormente, este alívio poderá ser temporário, vista que assim como 

a lei poderá sofrer mudanças, á sociedade mudará de igual forma. Outra mudança e 

não otimista, é que muitos trabalhadores migraram para o trabalho informal, vista 

que em virtude das novas proposições de trabalho, passaram a integrar um grupo 

que se mantem na informalidade e realizam trabalhos esporádicos na qualidade de 

intermitentes. Até o presente momento da construção desta obra, não houve 

mudança no número absurdo de desemprego no país, muito pelo contrário, houve 
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um aumento do numero de trabalhos informais e uma quedo no numero de trabalhos 

formais segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de 

janeiro de 2018. 

Como sabemos, a economia do brasil, é uma economia baseada em 

consumo e não investimento, logo, se a taxa de desemprego sobe, o poder de 

compra diminui, como isso a economia se estagna e isso implica em mais 

desempregos. 

Em teoria experimentativa, o brasileiro hoje saboreia uma um gosto 

amargo, onde a lei ou mesmo parte dela não atingiu o seu objetivo, onde ela figura 

como parte principal de uma guerra política e ideológica, hoje trabalha contra a 

economia e contra ao seu bem-estar. Ainda que não seja esta parte objetiva deste 

estudo, é parte determinante para a obtenção de um resultado do estudo, para que 

com demonstrações específicas e dedutivas se obtenha a verdade e se obtenha 

também a experiência e que colabore para uma mudança no seio do país, colabore 

para a não reincidência de um tipo de erro que venha novamente macular as 

preciosidades que este país naturalmente nos oferece. 

O país tem sido palco de mudanças nunca antes experimentadas, onde a 

vontade do povo tem sido pela primeira vez objeto de discussão, mas que também a 

tem sido vítima de extrema corrupção.  

Que este trabalho tenha sido desta forma, parte importante para elucidar 

os fenômenos sociais advindos de mudanças legais, que a comunidade acadêmica 

possa usufruir deste conhecimento em futuras pesquisas e que a sociedade tenha 

acesso a este e muitas outras obras como forma de se obter cultura e informação e 

que a utilize para lutar contra as desigualdades sociais, que o conhecimento seja 

fogo que incendeie as injustiças e as boas palavras sejam liberdade para os 

corações aflitos. 
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CONCLUSÃO 
 
 

A reforma trabalhista agitou o mundo jurídico de igual forma, que ainda 

nos encontramos tateando por aí em busca de esclarecimento sobre como proceder 

para melhor aplicá-la. Dos questionamentos realizados ao longo desta obra, 

constamos que a sua destinação não fora alcançada com êxito, vê-se que o 

fenômeno, gerou outro fenômeno em grande escala, em que pese a informalidade 

do trabalhador antes trabalhava no mercado formal. 

Houve uma grave diminuição no número de ações trabalhistas no 

judiciário, mas evidenciamos aqui que isto poderá perdurar por pouco tempo, face a 

dinamicidade do direito moderno e os mecanismos ao qual o cidadão utilizará na 

busca por seus direitos. Vimos também que a exacerbação no judiciário poderá não 

diminuir face a inúmeras controvérsias existentes entre o que é lei e o que é justo. 

Constatamos que ainda que em letra de lei, inúmeras ações de 

inconstitucionalidade têm chegado ao STF para dirimir a respeito de matéria trazida 

pela lei 13.467 de 2017, bem como as suas mudanças trazidas pela MP 808 de 

2017, e como os sindicatos dos trabalhadores estão se furtando do dever de 

abstenção de cobrança das contribuições sindicais e estão efetuando a cobrança 

com base nas premissas de inconstitucionalidade. 

Face à todas estas questões muito hão que se tem a estudar, no entanto, 

com o direito dinâmico, o passar do tempo e as novidades legais, muito ainda tem à 

acontecer e muitos outros fatores poderão incidir sobre a validade, continuidade e ou 

inaplicabilidade parcial do dispositivo, e cabe á nós pensadores e operadores do 

direito, partir em busca desta conquista, inovando e trazendo á luz a matéria de 

direito perdida na obscuridade, transformando vidas e edificando pessoas, assim 

como preceitua os mandamentos de  que trata a carta magna soberana. 
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