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RESUMO

O tema geral da pesquisa é a reforma trabalhista, realizada pela Lei 13.467, de 2017, a qual alterou vários dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). O problema da pesquisa está na insegurança jurídica gerada pela reforma trabalhista, ou seja, na carência de previsibilidade das 
decisões judiciais em matéria trabalhista. Isso em razão de muitos magistrados trabalhistas entenderem que a reforma é inconstitucional em 
vários pontos, o que os leva a negarem sua aplicação. O objetivo geral da pesquisa é conhecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre alguns aspectos da reforma trabalhista. Conhecê-lo é fundamental para a segurança jurídica, pois 
o STF e o TST têm o dever constitucional de uniformizar a jurisprudência em matéria constitucional e infraconstitucional trabalhista, 
respectivamente. Já os objetivos específicos são analisar as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o STF relativas à reforma 
trabalhista e as respectivas decisões proferidas pelos ministros nestas ações, bem como investigar as decisões dos ministros do TST sobre esta 
mesma temática. Além destes, objetiva-se também investigar obras especializadas que possam dar suporte teórico à análise do entendimento 
jurisprudencial dos ministros do STF e do TST. Para a realização do objetivo geral e dos objetivos específicos, será utilizada uma metodologia 
exploratória, bibliográfica e documental, iniciando seu itinerário investigativo pela leitura e análise crítica das ações diretas de 
inconstitucionalidade ajuizadas perante o STF relativas à reforma trabalhista, bem como das decisões prolatadas pelos ministros no bojo destas 
ações constitucionais. Posteriormente, serão analisadas também decisões dos ministros do TST sobre a reforma trabalhista. Finalmente, será 
realizada uma síntese das principais teses jurídicas acerca da reforma trabalhista decorrentes do entendimento do STF e do TST. Esta investigação 
jurisprudencial terá como suporte a doutrina especializada. Os resultados parciais da pesquisa em execução foram a análise da ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 5794 e de outras dezoito ações diretas de inconstitucionalidade, bem como da ação declaratória de 
constitucionalidade (ADC) nº 55, as quais discutiram a validade da mudança decorrente da reforma trabalhista que tornou facultativa a 
contribuição sindical, antes obrigatória. A conclusão sobre esta questão objeto da pesquisa, após estudo das referidas ações e suas respectivas 
decisões, foi de que o STF, por maioria, após análise conjunta destas vinte ações, declarou a constitucionalidade do ponto da reforma trabalhista 
que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. O TST, apesar de algumas divergências teóricas, por razões hierárquicas, perfilha o 
mesmo entendimento do STF a respeito da contribuição sindical. Também como resultados parciais estão as análises em curso das ações diretas 
de inconstitucionalidade números 5766 e 5870. A primeira foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, visando a declaração de 
inconstitucionalidade das alterações de dispositivos celetistas que estariam criando restrições inconstitucionais ao acesso à Justiça do Trabalho. A 
segunda foi ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de 
artigos celetistas que estabeleceriam uma limitação inconstitucional ao valor de indenização por dano moral. Acerca das ações diretas de 
inconstitucionalidade números 5766 e 5870, as conclusões do grupo de pesquisa pela inconstitucionalidade das alterações são parciais, 
porquanto ainda não houve o julgamento das mesmas pelo STF. Os produtos da pesquisa são a ministração de mini-curso para a comunidade 
discente, bem como a publicação de artigos pelos pesquisadores em livro jurídico.
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