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Ao Ministério Público do Trabalho -  Exmo. Dr. Vice  Procurador Geral do 
Ministério Público do Trabalho.  
 
 
 
 

Inicialmente, a União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais, 
Central Sindical representante da classe dos Trabalhadores, deixa consignado o seu 
agradecimento pela oportunidade de diálogo e debates que se inicia, proposta pelo 
respeitável Ministério Público do Trabalho, o que desde já demonstra a preocupação 
desta r. Entidade em face das relações de trabalho no país.  

 
Em tom de preocupação com as alterações que foram ocasionadas 

em razão da lei 13.467/2017 a UGT/MG, vem, através desta, tecer as seguintes 
considerações. 
 

É incontroverso que referida Lei recebeu do Parlamento pátrio 
regime de urgência e sua concepção, discussão e redação final foram elaboradas 
sem a participação suficiente dos sindicatos representantes da categoria dos 
trabalhadores e sociedade civil organizada.  

 
Sendo assim, as imposições ocasionadas em razão da alteração da 

legislação trabalhista possuem inconsistências que não só afetam a vida dos 
trabalhadores, mas a sociedade civil em sua totalidade.  

 
A lei 13.467/2017 foi elaborada sob o argumento de que estimularia 

a abertura de postos de trabalho, por tratar da modernização eficaz e imprescindível 
nas relações de trabalho.  

 
No entanto, as alterações trabalhistas propostas pelo texto legal em 

foco vêm demonstrando para os trabalhadores, sindicatos e operadores do direito 
que a informalidade dos postos de trabalhado vem crescendo de forma assustadora, 
o que resulta na sonegação de direitos trabalhistas e perda significativa de direitos 
laborais anteriormente adquiridos, sendo incontroverso o retrocesso nas relações de 
trabalho de modo a agravar a hipossuficiência do trabalhadores frente às 
empresas/empregadores.  

 
Fato é que uma atualização legal demonstrava-se necessária para 

que a legislação acompanhasse a modernização das relação de trabalho em geral, 
bem como banisse excessos de benesses processuais que desequilibravam a 
relação entre Autor e Réu.  
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No entanto, diante das alterações legais que foram realizadas, no 

tocante à matéria processual trabalhista, nota-se que não foi observado o caráter 
alimentar da verba trabalhista tutelada, apresentando aos litigantes a dificuldade ao 
acesso da gratuidade judiciária, bem como impondo lhes necessidade de 
pagamento de honorários sucumbenciais, o que de fato não seria a melhor opção de 
modernização legal que a classe de trabalhadores e sociedade civil, em geral, 
esperava.  

 
A imposição de honorários sucumbenciais se fragiliza diante do fato 

de que na proposição de debates de teses jurídicas contidas em demandas judiciais, 
juízes da mesma comarca, bem como turmas do E. Tribunal Regional do Trabalho 
da mesma região divergem de matérias comuns que lhes são ofertadas, não 
havendo uniformização necessária das decisões judiciais, gerando significante 
insegurança jurídica.    

 
Há que se atentar ainda que é cristalino que referida lei fragilizou e 

limitou a atuação das Entidades Sindicais, tendo como exemplo principal a extinção 
da contribuição sindical, dentre outras graves restrições que foram ocasionadas pela 
lei no momento em que o número de desempregados e relações informais de 
trabalho aflora no país. 

 
Tal fato há que ser analisado sob a ótica de que a legislação 

trabalhista em debate incentiva de forma irresponsável a dessindicalização dos 
trabalhadores, sendo o passo inicial à extinção dos sindicatos e respectivas 
entidades de classe representantes dos trabalhadores no Brasil, o que poderia ser 
considerado uma catástrofe para a defesa dos direitos nas relações de trabalho no 
Brasil.  

 
Cumpre nos asseverar que as alterações trabalhistas ocasionadas 

pela lei em debate foram objeto de amplo repúdio da OIT, entidade que possui 
idoneidade e histórico extremamente relevante diante da defesa dos direitos 
trabalhistas em âmbito internacional, o que demonstra a gravidade em que se 
encontra a legislação trabalhista pátria vigente, corroborando os argumentos 
mencionados alhures e imperando necessidade de amplo debate e mudança.  

  
Exercendo o legítimo e honrado papel de representante dos 

interesses da classe trabalhadora do Estado de Minas Gerais e das respectivas 
Entidades Sindicais Profissionais filiadas, no âmbito de suas atribuições, a UGT/MG 
trabalha e pugna pela revogação integral dos dispos itivos contidos no escopo  
da Lei 13.467/2017. Para tanto contamos, com o apoi o do Ministério Público do 
Trabalho em sua totalidade, considerando os seus pr incípios e seriedade na 
batalha pela preservação dos direitos dos trabalhad ores e relações de trabalho 
em sentido amplo.  
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Solicitamos ainda que os procedimentos adotados pelo Ministério 

Público do Trabalho doravante, adquiram musculatura com o fito de uniformização 
dos entendimentos e práticas, em prol da sofrida classe trabalhadora e no 
reestabelecimento das condições de custeio e financiamento das Entidades 
Sindicais Profissionais, visto que, o enfraquecimento e extinção de referidas 
entidades abala órgãos fundamentais (Sindicato/Ministério do Trabalho/Ministério 
Público/Justiça do Trabalho/Justiça Social) de sustentação e equilíbrio no âmbitos 
das relações de trabalho e consequentemente de toda estrutura social de nossa 
Nação em construção.   

 
Certos da contínua e duradoura parceria, nos colocamos à 

disposição, para debater ponto a ponto as fragilidades e desequilíbrios contidos na 
Lei 13.467/2017. 

 
Cordialmente, 
 
 
Belo Horizonte, 08 de junho de 2018.  

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Paulo Roberto da Silva - Presidente da UGT/MG 
 
 
_________________________________________________________________ 
Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vagner – Sec. Assuntos Jurídicos da UGT/MG 
 
 
_________________________________________________________________ 
Felipe Martins Ribeiro Pires – Consultor Jurídico da UGT/MG 
 
 
 
 
   
 
                      
 


