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RESUMO 
 

Com o advento da Lei n° 13.467/17, ocorreu a maior reforma trabalhista desde a criação da Consolidação 
das Leis do Trabalho, 1943, mudança essa que introduziu o artigo 477-A na CLT, trazendo inúmeras 
alterações substanciais na forma de se realizar demissões imotivadas individuais, plúrimas e coletivas dos 
empregados, isto porque, anteriormente era imprescindível a autorização prévia da entidade sindical para 
suceder as referidas dispensas, contudo, com o advento da reforma trabalhista passou-se a realizar tais 
demissões prescindindo a concordância prévia da entidade sindical, por amor a disposição insculpida no 
artigo 477-A, da CLT. Deste modo, a presente pesquisa propõe-se a analisar detalhadamente a alteração 
amplamente exposta, afim de demonstrar a presença da violação direta a segurança jurídica do trabalhador, 
utilizando-se para tal afirmação a coleta de dados bibliográficos acerca do tema. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Faz-se notório que a segurança jurídica se pauta essencialmente no conjunto de 
condições que tornam possível às pessoas o conhecimento das consequências diretas 
de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Ademais, referido direito 
fundamental encontra-se abalizado sob a relativa certeza que os indivíduos têm de que 
as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda que tal norma 
seja substituída. (SILVA, 2006)1. 

Neste diapasão, verifica-se que a existência de mecanismos que obstaculizavam 
a dispensa do empregado, seja ela individual, plúrima ou coletiva, estaria intimamente 
atrelado ao princípio da segurança jurídica, isto porque, da necessidade de autorização 
sindical advinha a notificação prévia do empregado quanto a sua dispensa, garantindo-
lhe assim a possibilidade de adaptação, antes mesmo da formalização de sua demissão, 
efetivando, por conseguinte o direito fundamental a segurança jurídica.  

Contudo, com o advento da reforma trabalhista referida autorização passou a ser 
prescindida, culminando em um rompimento abrupto na relação de segurança havida 
anteriormente, acarretando assim em inúmeros prejuízos aos trabalhadores, que agora 
podem ser submetidos ao regime de dispensas imotivadas e coletivas sem qualquer 
segurança jurídica, evidenciando violação ao direito constitucional insculpido no art. 5° 
da primazia do ordenamento jurídico. 

Desta forma, a presente pesquisa dispõe-se não a esgotar a analise acerca da 
reforma trazida pela Lei n° 13.467/17, mas de outro modo, analisar de maneira detida 
referida mudanças, possivelmente maléficas causadas aos trabalhadores em 
decorrência da alteração legislativa em comento, propondo a sociedade atual um olhar 
mais holístico referente ao tema, fomentando outrora a criação de políticas públicas aptas 

 
1 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 133.  
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a efetivar o princípio da segurança jurídica, ainda que perdure a desnecessidade de 
autorização sindical para a realização de dispensas dos trabalhadores. 
 
2 MATERIAIS E METÓDOS 
 

Utilizar-se-á para a realização da pesquisa o método hipotético-dedutivo, por meio 
de pesquisas teóricas, consubstanciada na investigação bibliográfica, artigos científicos, 
legislação brasileira, buscando discutir acerca da desnecessidade de autorização sindical 
para a realização de dispensas de funcionários sob o prisma do direito fundamental da 
segurança jurídica, insculpido no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição federal, propondo-
se ainda a aprofundar-se nos seus desdobramentos práticos e nos prejuízos causados 
quando da sua violação. Propondo assim, um debate enriquecedor referente as alterações 
trazidas pela introdução do art. 477-A, na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Buscando alertar a sociedade sobre a importância de observar preceitos 
fundamentais concretizados na Constituição Federal cidadã de 1988, garantindo, por 
conseguinte a efetivação das disposições fundamentais ali dispostas. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Desta maneira, espera-se com a pesquisa e consequente análise da problemática 
amplamente exposta, impulsionar a criação de políticas públicas que propiciem a efetivação 
da segurança jurídica aos trabalhadores em geral como disciplina a Constituição 
Federal/88. 

Corroborando com o oportunamente explicitado, verifica-se “a depreciação do 
diploma legal ordinário com respeito ao Estado Democrático de Direito constituído no país 
pela CF/88, com seus pilares normativos estruturantes de natureza democrática e inclusiva 
todos manifestamente negligenciados pelo recém aprovado artigo 477-A da CLT. ” 
(DELGADO, e NEVES DELGADO. 2017) 

Neste esteio a pesquisa se mostra pontualmente necessária para o fito de propiciar 
uma minuciosa análise acerca das mudanças havidas após a promulgação da reforma 
trabalhista, exclusivamente aquela oriunda da instituição do novo artigo 477-A da CLT. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta maneira, reporta-se necessária a discussão acerca das mudanças trazidas 
pela Reforma trabalhista, sobretudo, a instituição do artigo 477-A, da CLT responsável por 
tornar desnecessária a autorização sindical quando da dispensa dos empregados, sejam 
essas demissões de caráter plúrimo, individual ou coletivo. Não obstante, torna-se 
imperioso realizar referida análise sob o aspecto fundamental da segurança jurídica 
disciplinado no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988. 

Isto porque através do debate que aqui se propõe há a possibilidade de se obter a 
criação de políticas públicas que visem efetivar referida faculdade aos cidadãos, 
demonstrando desde logo a importância de se observar preceitos constitucionais bases do 
Estado Democrático de Direito.  

Isto porque conforme leciona a segurança jurídica é instrumento norteador de todo 
Estado Democrático de Direito, ademais, conforme leciona com maestria Canotilho referido 
princípio constitucional nasce para garantir aos cidadãos os seus direitos naturais, servindo 
como “durabilidade e permanência da própria ordem jurídica, da paz jurídico social e das 
situações jurídicas”. (CANOTILHO, 2003).   
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