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60 ANOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO PODER JUDICIÁRIO 

por ARNALDO SÜSSEKIND (Ministro aposentado do 

TST e presidente honorário da Academia Nacional de 

Direito do Trabalho, titular da Academia Iberoamericana 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). 

I- O objetivo deste trabalho; li- A Constituição de 1934 e o primeiro 
projeto sobre a Justiça do Trabalho; III- A Carta Política de 1937 e a 
criação da Justiça do Trabalho; IV- A integração da Justiça do trabalho 
no Poder Judiciário; V - Direito comparado; VI - Considerações fmais. 

I- O objetivo desta palestra 

Sessenta anos depois da integração da Justiça do Trabalho 

no Poder Judiciário, parece oportuno recordar os fatos marcantes da sua 

história e focalizar alguns aspectos de relevo que hoje preocupam os que a 

compõem e aqueles que nela militam. 

II- A Constituição de 1934 ~o primeiro projeto sobre a Justiça !!Q Trabalho 

A criação da Justiça do Trabalho foi prevista pela 

Constituição de 1934, tendo em conta que as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, instituídas pelo Decreto Legislativo no 22.132, de 25 de 

novembro de 1932, proferiam decisões que valiam apenas como títulos 

susceptíveis de execução na Justiça Comum, cujas instâncias 

reexaminavam, geralmente, os fundamentos da condenação. Paralelamente, 

funcionavam, no então Ministér~o do Trabalho, Indústria e Comércio, as 
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aralelamente, 
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funcionavam, no então Ministério do Trabalho, In ustria e Comércio, as 

Comissões Mistas de Conciliação (Decreto Legislativo no 21.396, de 12.5.32), 

ara os conflitos coletivos do trabalho, e Conselho Nacional do Trabalho, 

o orgão consultivo em 1923 (Decreto n° 16.027) e transformado 

em 1934 (Regulamento aprovado pelo Decreto Jio 24. 784) em instância 

recursal da Previdência Social e julgadora dos inquéritos instaurados 

contra empregados estáveis de empresas concessionárias de serviço público. 

Na Assembléia Nacional Constituinte que elaborou a 

precitada Carta Magna, coube ao Deputado Abelardo Marinho a iniciativa 

da proposição sobre a Justiça do Trabalho, que foi subscrita por grande 

número de Parlamentares. Outra emenda, com redação diversa, mas 

visando ao mesmo fim, foi apresentada pelo Deputado Waldemar Falcão, 

que anos mais tarde, como Ministro do Trabalho, participaria dos 

principais atos concernentes à instituição, regulamentação e instalação da 

Justiça do Trabalho. Afinal, em virtude de destaques requeridos pelos 

Constituintes Medeiros Neto !: Prado Kelly, foi aprovado o texto que, 

aproveitando partes dessas duas emendas, se converteu no art. 122 da 

segunda Lei Fundamental republicana. 

O texto constitucional de 1934 incluiu a Justiça do Trabalho 

no capítulo "Da ordem econômica e social", outorgando-lhe competência 

"para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidos na 

legislação social"(art. 122, caput). E, no parágrafo único desse artigo, 

assegurou a paridade de representantes das duas classes nos tribunais do 

trabalho e nas comissões mistas de conciliação - ór2ãos que seriam 
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Para atender ao precitado mandamento constitucional, o 

Ministério do Trabalho, sob o comando do político pernambucano 

Agamenon Magalhães e a supervisão do jurista e sociólogo fluminense 

Oliveira Vianna, elaborou o anteprojeto de lei que, acolhido pelo Presidente 

Getúlio Vargas, foi submetido ao Congresso Nacional em dezembro de 1935. 

O renomado professor da Universidade de São Paulo, Waldemar Ferreira, 

que era o Presidente da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados, foi designado seu relator. 

Travou-se, então, notável debate público a respeito do 

projeto de lei, sobretudo no que tange ao poder normativo conferido à 

Justiça do Trabalho. Os reiterados pronunciamentos de Oliveira Vianna ~ 

~ Waldemar Ferreira, que motivaram vários discursos, artigos e editoriais,. 

tfiJIJ tor{aram tal dimensão e profundidade, que acabaram condensados em dois 

livros de grande ressonância. 

Waldemar Ferreira insurgindo-se contra a competência 

normativa, afirmada no projeto governamental, para a Justiça do Trabalho 

"estabelecer tabela de salários e normas reguladoras das condições de 

trabalho" em determinados ramos de atividades profissionais, verberava: 

"a Justiça do Trabalho, no regime constitucional brasileiro, 
tem a só e única função de dirimir questões entre 
empregadores e empregados, regidas pela legislação social. 
Resolve ela casos concretos. Resolvendo-os firma os 
precedentes judiciários, a outros casos aplicáveis, por via da 
analogia. Por essa forma, e nesse sentido, ela pode criar 
normas jurídicas, de caso em caso, como a justiça ordinária. 



0 Como, por outro lado, ainda pelo dispositivo do art. 3, §1, da 

Constituição, é vedado aos poderes constitucionais delegar as 

suas atribuições - é evidente que o Poder Legislativo não pode 

delegar à Justiça do Trabalho a sua privativa competência de 

legislar, estabelecendo, no julgamento dos dissídios, normas 

gerais reguladoras das condições do trabalho". 

Oliveira Vianna retrucou: 

"Admitindo que a norma geral decretada, em sentença, pelos 

tribunais do trabalho, possa ser considerada uma norma 

legislativa, materialmente idêntica às normas gerais 

decretadas pelo Poder Legislativo - ainda assim, tratando-se, 

sem dúvida, de uma delegação de poder, nem por isso esta 

delegação, em face da tradição e da prática administrativa dos 

povos modernos, poderia ser considerada como incidindo na 

censura do art. 3°, parágrafo único, da Constituição". 

E, depois de ressaltar que a sentença normativa 

" é no fundo, substancialmente, uma verdadeira arbitragem, 

um laudo de perito", 

escreveu: 

"Na verdade, o que em tudo isto, como veremos, é a aplicação 

de princípios e re2ras do direito judiciário e processual 
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julgamento dos conflitos econômicos e do trabalho da época 

industrial - ao formalismo dos tribunais ordinários e aos seus 

critérios julgadores e os tribunais do trabalho não teriam 

surgido, continuando a administração da justiça a ser feita 

dentro dos seus métodos e critérios tradicionais . 

..•......•.....•......•............•.....•...••.....•.....•....••....••....•....••...••••..•••..•••..••• 

Em face da sistemática do direito clássico, o contrato coletivo 

não é, realmente, um contrato; a sentença coletiva não é uma 

( sentença • Batizados com os mesmos termos e designações, 

com que são denominadas as velhas espécies tradicionais, daí 

estes equívocos de conceituação que explicam o 

desentendimento dos velhos juristas, em face das novas 

categorias do Direito Social" 

Somente em 08 de junho de 1937 a Comissão de 

Constituição e Justiça aprovou o parecer do relator, com diversas 

emendas ao projeto governamental. Ele se encontrava na Comissão de 

Legislação Social da Câmara, quando Getúlio Vargas, com o ostensivo 

apoio das Forças Armadas, outorgou a Carta Política de 1937. E na 

mensagem dirigida à Nação, para justificar a nova ordem jurídico

política e o fechamento do Congresso, foi mencionada, dentre outras 

razões, a resistência do Legislativo à aprovação do projeto de lei 

referente à Justiça do Trabalho. 

111- A Carta Política de 1937 e a criação da Justiça do 



O Estatuto Fundamental de 1937 dispôs, obviamente, 

sobre a instituição da magistratura do trabalho, em preceito que não 

desceu a detalhes (art. 139). Logo em seguida, o Ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio, Waldemar Falcão, designou a seguinte comissão 

para elaborar os anteprojetos visando à consecução do objetivo: o seu 

Consultor Jurídico Francisco José Oliveira Vianna, que a presidiu, o 

Professor Luiz Augusto de Rego Monteiro, mais tarde nomeado 

Procurador Geral da Justiça do Trabalho, o Procurador do CNT 

Geraldo Augusto Faria Baptista e os Procuradores do DNT Deodato 

Maia e Helvécio Xavier Lopes. Essa comissão, num trabalho digno dos 

maiores louvores, redigiu os projetos que se transformaram no 

Decreto-lei n° 1.237, de 1939, instituidor da Justiça do Trabalho; no 

Decreto-lei n° 1.346, do mesmo ano, que reorganizou o Conselho 

Nacional do Trabalho; nos regulamentos da Justiça do Trabalho 

(Decreto n° 6.596) e do CNT (Decreto n° 6.597), ambos de 1940. 

Logo após a vigência da Lex fundamentalys de 1937, o 

Governo Federal expediu o Decreto-lei n° 39, de 3 de dezembro, 

estabelecendo que, na execução dos julgados das Juntas perante o Juízo 

do Cível, a defesa seria restrita a nulidades, prescrição ou pagamento 

da dívida. Assegurava-se, assim, mesmo antes da instituição da Justiça 

do Trabalho, a intangibilidade das decisões das Juntas de Conciliação e 

Julgamento criadas em 1932, no tocante aos seus pronunciamentos 

sobre as teses de natureza trabalhista e o mérito das reclamações. 

Para preparar a instalação dos órgãos da Justiça do 

Trabalho foi desie:nada competente Comissão, que funcionou sob a 
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nesta oportunidade. Basta assinalar que, a 1° de maio de 1941, o 

Presidente da República declarava instalada a Justiça do Trabalho e, 

no dia seguinte, os oito Conselhos Regionais, com as trinta e seis Juntas, 

iniciavam, de fato, o seu funcionamento. 

Como Procurador Regional do Trabalho, coube-me, na 

companhia do então Delegado Regional do Trabalho Luiz Mezzavila, 

preparar a instalação do Conselho Regional do Trabalho da 2a Região, 

com sede na cidade de São Paulo- solenidade a que não assisti por ter 

sido designado, pouco antes, para funcionar junto ao Conselho 

Nacional do Trabalho. 

Não obstante vinculado ao Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio para o trato de questões administrativas 

(orçamento, pessoal e material), a legislação assegurava a autonomia da 

Justiça do Trabalho, tendo o Presidente da República a ela se referido 

como a "nova magistratura", no discurso de 1° de maio de 1941 com o 

qual a declarou instalada. Conforme assinalei no meu primeiro livro 

("Manual da Justiça do Trabalho", Rio, 1942), o seu caráter judiciário 

estava imanente na Carta Magna. E a colenda Corte Suprema, em 

decisão histórica, definiu a questão: 

"essa Justiça especial, autônoma, que gravita fora da influência 

da Justiça comum, pode aplicar, também, preceito 

constitucional, ou deixar de aplicá-lo. Ora, quando suas 

decisões ferem preceito constitucional - e só então - é que 

ca~erá recurso extraordinário uara o Suuremo Tribunal. De 
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judicante, inclusive a Justiça do Trabalho"(Ac.da 28
• Turma no 

RE-6310, DJ, de 30.9.43). 

E1em outra decisão, afirmou enfaticamente: 

"A Justiça do Trabalho é uma magistratura, não uma 

Justiça Administrativa"(Ac.na Apelação Cível, 7.7.30, 

Arquivo Judiciário, vol. LIX, pág. 435) .. 

IV- A integração da Justiça do Trabalho no Poder 

Judiciário 

Estava plantado o embrião da integração constitucional 

da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, que se verificou com a lei 

Maior de 1946 (art. 94), tendo sido assegurado o poder normativo dos 

seus tribunais para "estabelecer normas e condições de trabalho", nos 

casos especificados em lei, ao julgar os dissídios coletivos (art. 125, § 

2o). 

Nessa fase, foi decisiva a atuação do ilustre e saudoso 

magistrado Geraldo Bezerra de Menezes, então Presidente do Conselho 

Nacional do Trabalho: a) junto ao Senador Atílio Vivacgua, relator da 

matéria na Assembléia Constituinte, defendeu, com sucesso, a 

integração dos tribunais do trabalho no Poder Judiciário e o expresso 

reconhecimento do seu poder normativo no julgamento dos dissídios 

coletivos de trabalho; b) obteve do Presidente Eurico Gaspar Dutra -

junto a quem gozava de grande prestígio - a assinatura do Decreto-lei 

n° 9.797., de 9 de setembro de 1946 .. cuio uroieto elaborou com a 
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seria promulgada poucos dias depois. Em conseqüência, os Conselhos 

Regionais do Trabalho passaram a Tribunais Regionais do Trabalho e 

o Conselho Nacional do Trabalho a Tribunal Superior do Trabalho. 

A Carta Magna de 1967 manteve o poder normativo da 

Justiça do Trabalho (art. 142, § 1 °) e a composição paritária dos seus 

órgãos (art. 141); e foi além: a) em disposição que tive a honra de 

redigir, a pedido do Presidente Castelo Branco, garantiu o acesso de 

magistrados de carreira, membros do Ministério Público do Trabalho e 

advogados, nas proporções indicadas, tanto nos Tribunais Regionais, 

como no Tribunal Superior do Trabalho (art. 141, §§ 1° e 5°); b) 

limitou o recurso para o Supremo Tribunal Federal às decisões 

contrárias à Constituição (art. 143). 

A Lei Fundamental de 1988 conservou todas essas 

normas, ampliou a competência da Justiça do Trabalho e admitiu a 

arbitragem facultativa como excludente da intervenção dos seus 

tribunais nos conflitos coletivos de trabalho (arts. 114). A Emenda 

Constitucional no 24, de 09.12.99, acabou com a representação classista. 

V -HIPERTROFIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Não obstante o funcionamento de um milhar de Varas de 

Trabalho, elas não são suficientes, em alguns Municípios , para 

solucionar, com as normas processuais vigentes, cerca de dois milhões 
~~u 

de novas ações anuais. Assinale-se que};Y56% ~processos não 

arauivados ou conciliados. sobem aos Tribunais Re2ionais do Trabalho 
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a) alta rotatividade da mão-de-obra, gerando 1 tte:~R==J11Wt!CJ!~~~ 
~' reclamações dos trabalhadores despedidos; 

b) excesso de empregados não registrados, os quais ajuizam 

reclamações quando são dispensados; 

c) abuso de contratos simulados~sob o rótulo de terceirização ( 

ou de cooperativa de trabalho, com a evidente intenção de 
~~ ( 

encobrir verdadeiras relações de emprego, ~t!Jt~s 
prestadoros dos serviços trabalham sob o poder de comando 

(diretivo, hierárquico e disciplinar) da empresa contratante; 

d) conscientização dos seus direitos por parte de 

trabalhadores rurais e domésticos; 

e) litigância de má fé;' ~ 

f) recurso ex-officio nas~ntra pessoas jurídicas de direito 

público j 

g) excesso de leis e medidas provisórias inovando ou 

modificando o ordenamento legal, com afronta ao bom 

direito, inclusive a princípios e normas constitucionais; 

h) complexas regras processuais, com muitos recursos e 

j· insuficentes depósitos, cujo levantamento simplificaria a 

f::: liquidação das sentenças; 

i) cultura desfavorável à mediação de terceiros e à 

C 
arbitragem para a solução das controvérsias trabalhistas, 

sobretudo no que tange aos conflitos coletivos. 

( 
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VI- Direito comparado 

Sem embargo da declaração de conhecido Senado~ 

~com ampla ressonância na mídia, de que só existem tribunais 

do trabalho no Brasil, certo é que a grande maioria dos países é dotada 

de organismos especiais, administrativos ou judiciais, para a solução 

dos litígios trabalhistas. 

De um modo geral, a competência dos tribunais do 

trabalho é tanto mais ampla quanto maior a intervenção do Estado nas 

relações do trabalho. É certo que a legislação trabalhista nasceu, é e 

será intervencionista. Há, no entanto, vários graus de 

intervencionismo, que dependem de diversos fatores, dentre os quais 

cumpre destacar: a) o regime jurídico-político vigente; b) o nível 

alcançado pela organização sindical nacional. Daí por que o nível de 

intervenção estatal se reduz na razão inversa do fortalecimento das 

associações sindicais e da atuação efetiva destas em proveito dos seus 

representados. 

Prevalece na legislação comparada a competência dos 

tribunais de trabalho limitada aos dissídiios individuais e dos coletivos 

de direito. 

Em estudo submetido em novembro de 1994 ao 

Conselho de Administração da OIT, os órgãos técnicos dessa 

Organização destacaram os tribunais do trabalho da Alemanha, 

Áustria" Brasil" Costa Rica" Espanha" Finlândia" França" Huneria" 

( 



dos demais (Doc. GB-262/177-2, págs, 41 e 42). Na iberoamérica quase 

todos os países possuem tribunais de trabalho para a solução dos 

dissídios de caráter jurídico. 

Há países, todavia, que não possuem jurisdições especiais 

para os dissídios trabalhistas. Na Itália e na Holanda os litígios de 

direito, sejam individuais ou coletivos, são da competência dos 

tribunais ordinários, embora funcionem juízes especializados em 

Direito do Trabalho. Nos Estados Unidos e no Canadá prevalecem os 

procedimentos de reclamação e arbitragem estipulados nas convenções 

ou nos contratos coletivos, estes concernentes a empresas e aqueles 

relativos a categorias, indústrias ou profissões .. 

Quanto aos conflitos coletivos de trabalho, a OIT 

esclarece que em diversos países da África, América Latina e Asia as 

funções de conciliação e mediação são entregues a órgãos da 

administração pública ou, com menor freqüência, a inspetores do 

trabalho. Entretanto, "em países mais industrializados, foram 

instituídos órgãos de conciliação e mediação que são, em grande 

medida, independentes do governo, tais como o Serviço de Consulta, 

Conciliação e Arbitragem (ACAS) do Reino Unido, o Serviço Federal 

de Mediação e Conciliação (FMCS) dos Estados Unidos, a Comissão 

Australiana de Relações Trabalhistas (AIRC), a Junta de Conciliação 

da Dinamarca e as Comissões de Relações Trabalhistas do Japão. Na 

Dinamarca, Grã Bretanha e Japão esses órgãos são compostos, em igual 

número, por membros independentes e representantes dos empresários 

e dos trabalhadores (Trad. cit., pág. 37). 



respectivos ramos econômicos, sendo compostos apenas pelos 

representantes dos correspondentes empresários e trabalhadores. 

A submissão do conflito de interesse a órgãos de 

conciliação e mediação é em geral facultativa; mas na Austrália, 

Canadá, India, Malásia, Polônia e Sin2apura é obri2atória, sendo que 

essa compulsoriedade é mais freqüente em relação aos conflitos 

coletivos que afetam os serviços públicos. 

Inocorrendo conciliação, direta ou mediada, entre as 

partes conflitantes, o dissídio deve ser submetido a arbitragem, sendo 

que, em alguns países, os tribunais do trabalho têm competência para 

arbitrá-la ou decidí-lo. No direito comparado prevalece a arbitragem 

voluntária, instaurada por consenso das partes, para a solução dos 

conflitos de interesse (sócio-econômicos). A arbitragem pode ser 

atribuída a um ou mais árbitros privados, a órgãos da Administração 

Pública ou, ainda, a Tribunais. 

No concernente à arbitragem compulsária dos conflitos 

coletivos de interesse, o mencionado estudo da OIT lembra que ela 

"constitui também um procedimento atrativo naqueles países em que o 

desiquilíbrio entre o poder dos empregadores e o dos sindicatos inibe a 

negociação coletiva" (Trad. cit., pág. 39). E aduz que em 29 países de 

todos os continentes a arbitragem obrigatória compete a órgaõs 

administrativos comumente presididos por magistrados, enquanto que 

em outros "os tribunais do trabalho são competentes para arbitrarem 

os litíeios C()letivos econômicos" ("Conciliación v arbitraee em los 



ampla, que alcança os conflitos coletivos de interesse (Doc. 267/2, CA da 

OIT de nov/96). 

Nos países em que se atribui a tribunais de trabalho 

(por exemplo, Guatemala, lndia, México, Nigéria e Paquistão) a 

competência para solucionar conflitos coletivos criando e revendo 

condições de emprego, essa competência é denominada de arbitral. Só 

no Brasil é conhecida como poder normativo. Daí a afirmação de Piá 

Rodriguez de que "a decisão judicial resulta extremamente parecida 

com a arbitragem de direito, com a particulariedade de que a decisão é 

dada por um juiz ou tribunal".(" A solução dos conflitos trabalhistas", 

trad. de Wagner Giglio, SP., LTr., 1986, pág. 25).0 Código do 

Trabalho mexicano, por exemplo, prescreve: 

"Art. 919. A Junta, a fim de conseguir o equilíbrio e a justiça social 

nas relações entre trabalhadores e patrões, em sua resolução 

poderá aumentar ou diminuir o pessoal, a jornada, a semana de 

trabalho, os salários e, em geral, modificar as condições de trabalho 

da empresa ou estabelecimento; sem que, em nenhum caso possa 

reduzir os direitos mínimos consignados nas leis". 

Porventura, não se trata de típico poder normativo, 

apesar de conhecido como poder arbitral? 

VII - Considerações finais 

É inquestionável que a auto-composição do conflito de 



sindicatos fortes e atuantes, com expressiva representatividade dos 

trabalhadores. Não basta que tais sindicatos existam em algumas 

regiões ou em certas categorias. Se estes podem obter adequadas 

condições de trabalho por meio dos instrumentos da negociação 

coletiva, seja por acordo direto ou mediado, seja por arbitragem 

facultativa, certo é que os sindicatos mais fracos só conseguem 

melhorar as condições mínimas de trabalho através de arbitragem 

obrigatória ou de sentença normativa do tribunal competente. Aduza

se que o sucesso da negociação coletiva depende também do 

fornecimento de informações pelos empresários e da boa fé com que 

ambas as partes, numa atitude de mútua compreensão, estabelecem o 

diálogo fatores que se reduzem na razão direta do 

subdesenvolvimento econômico. 

Convém sublinhar que o intervencionismo básico, assim 

como os mecanismos de solução compulsória dos conflitos, não 

impedem que as condições mínimas e indispensáveis de proteção ao 

trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos de negociação coletiva, 

quando a autonomia privada coletiva puder complementar e ampliar o 

nível resultante das normas imperativas. E a ação neste sentido 

desenvolvida pelos sindicatos mais expressivos, com a conquista de 

novos direitos ou ampliação dos impostos por lei, acaba por influenciar 

os mencionados organismos administrativos ou judiciais para que 

estendam tais normas ou condições de trabalho a categorias que não 

teriam força para conquistá-las nos procedimentos da negociação 

coletiva. O poder normativo ou arbitral compulsório constitui, nessa 

hipótese .. um fator de equidade social no coniunto das cate2orias. 
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(m~ decisão do Judiciário possa ter, ao mesmo tempo, corpo de 

sentença e alma de lei. Mas, como ponderou Calamandrei, "No fundo, 

esta duplicidade de aspectos das decisões da magistratura do trabalho 

não é mais que uma projeção no campo processual da duplicidade de 

aspectos que, no campo do direito substantivo, apresenta o contrato 

coletivo" ("Recuei d'études sur les sourses au droit em honneur de 

Francois Gény", Paris, 1938, pág. 175). 

Os dados estatísticos pertinentes à magistratura do trabalho 

revelam que, não obstante suas imperfeições e das causas exógenas 

motivadoras de milhões de ações, ela funciona. Por isto mesmo vem 

sendo criticada por aqueles que, numa orquestração suspeita, 

gostariam de extinguí-la, para, em seguida, num retrocesso 

inadmissível, desregulamentar a legislação substantiva de proteção ao 

trabalho, impondo a volta ao laisser faire de triste memória na história 

da civilização. 
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JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA TRABALHISTAS 
NO DIREITO ESTRANGEIRO 

Introdução 

É muito comum, em manuais de direito, a ci
tação de direito estrangeiro como se direito com
parado fosse. 

A comparação é uma atividade intelectual que 
consiste_,.em se estabelecer semelhanças e diferen
ças entre sistemas jurídicos considerados em sua 
globalidade, macrocomparação, ou entre institutos 
jurídicos afins, em ordens jurídicas diferentes, 
microcomparação. Há, ainda, a mesocomparação, que 
seria a comparação entre ramos de direito de di
ferentes ordens jurídicas (Almeida, 1998, p. 11). 

Em face disso, correto é afirmar desde logo que 
o objetivo deste trabalho é destacar as formas de 
exercício da jurisdição em outros países, com o 
respectivo balizamento da competência, no direi
to estrangeiro e não no direito comparado. 

Seja num método de pesquisa ou noutro, en
contro valor e utilidade em noticiar o padrão 
aplicado no exterior. Ao tomar conhecimento do 
direito estrangeiro, ampliamos nossa compreen
são dos sistemas e institutos, e, assim, podemos 
estimular o legislador nacional a produzir ino
vações para nosso direito positivo . Todavia, a 

(•) Vitor Salino de Moura Eça é Juiz do Trabalho na 31 Re
gião. Professor nos cursos de graduação e de pós-graduação, 
da PUC-Minas. Doutorando em Direito Processual e Mestre em 
Direito do Trabalho, pela PUC-Minas. Especialista em Direito 
Empresarial pela Universidade <::ama Filho/RJ. 

Vitor Salino de Moura Eça (*) 

simples importação de institutos não significa a 
criação de boas normas. Isso porque, o respeito 
à cultura de um país é condição essencial para 
que uma norma possa bem se acomodar em nos
so direito . 

A indução direta do legislador, contudo, é 
rara. O método indireto é bem mais proveitoso. 
Através dele devemos pesquisar e colocar as 
idéias à crítica incessante, de modo a examinar
mos se são oportunas e teoricamente sustentá
veis, ou ainda socialmente justas. 

Viva a doutrina. 

Esta última tem o condão de fomentar nos 
professores, que difundem o conhecimento, o 
gosto pela criação de novas teorias. Estas, reque
ridas em juízo, podem convencer os aplicadores 
das normas a consagrar, judicialmente, situações 
jurídicas não implementadas no direito positivo, 
mediante decisões de vanguarda, suportadas no 
art. 8º, da CLT. E, assim, o direito estrangeiro 
acaba por criar todo um ambiente favorável à 
consagração de normas contemporâneas. 

A idéia aqui é mostrar, em apertada síntese, 
alguns dos países que dispõem de judiciário tra
balhista especializado, regramento peculiar ou 
códigos específicos para matéria processual do 
trabalho, e ainda como eles atuam a jurisdição e 
a competência. 
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Jurisdição na teoria do processo 

A jurisdição é objeto de estudo permanente 
de todos que pesquisam o direito processual. E, 
assim, seu conceito ganha uma dinâmica inco
mum, e se altera no tempo e no espaço, consoan
te a teoria adotada por eles. 

Na percepção de Chiovenda, um dos precur
sores no estudo sistematizado do processo, a ju
risdição é uma das funções típicas do Estad o. Este 
a exerce com exclusividade, através de seus 
juízes, por meio do processo, e tem por objetivo 
atuar a vontade concreta da lei, para torná-la efe
tiva (Chiovenda, 1998, p. 62). O processo desen
volve-se, portanto, pelo interesse das partes. 

Já Carnelutti discorda de seu mestre, susten
tando que o processo não se desenvolve por in
teresse das partes, e sim por meio do interesse 
destas. O interesse seria estatal. A finalidade das 
partes é demonstrar o direito que entendem pos
suir, enquanto ao processo cabe dar a cada um o 
que é seu (Carnelutti, v. 1, 2000, p. 337}. Há, por
tanto, uma distinção entre a função jurisdicional 
e a função do processo. 

Outro processualista muito respeitado no Bra
sil, Liebman, aproxima a jurisdição de sua teoria 
da ação, bem como do pensamento do referido 
Chiovendiano. 

À jurisdição atribui o escopo de dar eficácia 
às normas constantes do direito positivo que não 
forem espontaneamente observadas, e concei
tuando-a como a atividade dos órgãos do Esta
do, destinada a formular e atuar a regra jurídica 
concreta que, segundo o direito vigente, disci
plina determinada situação jurídica (Liebman, v. 1, 
1985, p. 7). 

Numa percepção contemporânea, Fazzalari não 
busca a precisa conceituação do instituto da juris
dição. Limita-se a colocá-la no rol das atividades 
estatais, sem a idéia de separação idealizada por 
Montesquieu . A executiva, a legislativa e a judiciá
ria são funções da administração pública, que se 
complementam e ganham maior ou menor desta
que em virtude da necessidade estatal de atuar, 
pacificando os interesses da sociedade. 

Diante disso, cabe ao Estado executar a lei. 
Quando legisla utiliza a faculdade de legiferar 
através de órgão próprio, e quando reage à vio
lação de uma norma, através de seus juízes, o 
Estado obtempera para a lei que lhe impõem fa
zer (Fazzalari, 1992, p. 5). 

A concepção adotada pelo último é mesmo 
mais coerente com as luzes constitucionais da 
atualidade, entretanto, forçoso é reconhecer que, 
no Brasil, a corrente mais aceita até hoje é a pri
meira, de Chiovenda. 

Jurisd ição trabalhis ta em Portugal 

As demandas propostas por trabalhadores, em 
face de seus empregadores, em Portugal, são ajui
zadas no tribunal do lugar da prestação de ser
viços, ou no domicílio do autor. Esta a regra ge
ral. Todavia, os recursos serão sempre aprecia
dos por um tribunal do trabalho. 

A república portuguesa dispõe de um Código 
de Processo do Trabalho, instituído pelo Decre
to-lei n. 480/99 (Portugal, 1999, p. 853}, que en
trou em vigor em 12, de janeiro de 2000 . Nele, o 
trabalhador adquire capacidade postulatória ain
da menor, a partir de 16 anos. 

As associações sindicais podem representar ou 
assistir os trabalhadores e os empregadores, pro
pondo as demandas em nome próprio. 

O Ministério Público atua nas hipóteses pre
vistas na legislação, mas também a requerimen
to das partes. Entretanto, pode também recusar 
o patrocínio quando reputar infundada ou injusta 
a pretensão . 

Além das demandas oriundas dos contratos 
de trabalho, pelo mesmo rito e juiz são julgadas 
as pretensões dos trabalhadores ou de seus sin
dicatos, que envolvam os acidentes de trabalho 
e as doenças profissionais. 

A lei portuguesa dispõe ainda uma ação típi
ca, tendo como objeto a impugnação ao despe
dimento coletivo, com a admissão de providên
cia cautelar. Va le, como já visto, a regra do lugar 
para a distribuição do feito, entretanto, h a vendo 
estabelecimentos do empregador em vários lo
cais, a competência será do local com maior nú
mero de empregados. 

Na mesma esfera processam-se também as 
demandas em face das instituições de previdên
cia, as de natureza sindical, porém sem caráter 
penal e as fundadas em títulos executivos 
extrajudiciais. 

Estando imperfeita a petição inicial, o juiz tem 
o dever de mandar emendá-la, mas remanesce 
com a possibilidade de indeferi-la . Aceita a de-
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manda, deve designar audiência num prazo de 
15 dias, sendo também a tentativa de conciliação 
obrigatória. 

A partir daí é que começa o prazo do réu para 
contestar, que é de 10 dias. Vem, então, a fase 
probatória, sendo que cada parte pode oferecer 
até 3 testemunhas por fato articulado, num má
ximo de 10 testemunhas para todo o processo, aí 
incluídos autor e réu. 

As partes devem comparecer pessoalmente e 
e~tarem acompanhadas por representante judi
Cial, sob pena de confissão. 

O juiz pode proferir a sentença em audiência, 
mas se não o fizer, o prazo para a prolação é de 
20 dias . Nem todas as decisões são recorríveis, e 
o prazo para a interposição do recurso ordiná
rio, que se chama apelação, é de 20 dias. 

A idéia deste trabalho é permitir uma visão 
sucinta de como o processo do trabalho se de
senvolve em Portugal e nos demais países 
listados, com os prazos previstos, de modo a 
permitir uma noção da dinâmica do processo 
noutros países. 

Jurisdição trabalhista na Espanha 

A Espanha também dispõe de norma própria 
para o processo do trabalho. Trata-se do Real De
creto Legislativo n . 2/95, revisto pela Ley de Proce
dimiento Laboral, de dezembro/2002 (Espana, 2002, 
p . 8), que disciplinam não só as demandas entre 
empregados e empregadores, decorrentes de con
tratos de trabalho, mas também as questões de 
seguridade social, entre os trabalhadores e as segu
radoras privadas. 

As demandas podem ainda ser propostas em 
face do Estado, quando a parte lhe atribuir um 
prejuízo decorrente de uma impropriedade legis
lativa. 

Sob a mesma jurisdição estão os feitos contra 
o Fundo de Garantia Salarial, e os relativos à 
constituição e reconhecimento da personalidade 
jurídica dos sindicatos e das associações empre
sariais, incluídas as questões decorrentes de seus 
estatutos(1>. 

Os Juízes do Trabalho julgam também pedi
dos envolvendo as garantias inerentes à liberdade 
sindical, bem como os conflitos coletivos e as 
impugnações às convenções coletivas de trabalho, 
desde que o empregador seja uma sociedade 
privada . 

As demandas coletivas que envolvam os servi
dores públicos, sua liberdade sindical e o direito 
de greve, todavia, seguem para a justiça comum, 
e são regidas pelo Direito Administrativo. 

(I) Na Espanha sindicatos são organismos exclusivamente 
de trabalhadores. As entidades patronais são chamadas de "as
sociações empresariais", ou asociaciones empresariales. 

As partes poderão postular diretamente, ou 
por intermédio de procuradores. 

Nas demandas com mais de dez autores, estes 
deverão eleger um para falar em nome do grupo. 
Na mesma regra estarão inseridos os demandantes 
que tenham seus feitos reunidos, tanto de ofício, 
quanto a requerimento das partes. 

Na execução, sendo o devedor insolvente, os 
processos devem ser reunidos . 

A substituição processual do trabalhador pelo 
sindicato, também é autorizada. 

Naturalmente que a regra geral é a distribui
ção de feitos por iniciativa da parte. Entretanto, 
o processo poderá iniciar-se de ofício, em conse
qüência de infrações reiteradas constatadas pela 
fiscalização do trabalho, ou quando um acordo 
coletivo não estiver sendo cumprido com lisura. 

Os feitos judiciais dependem de tentativa pré
via de conciliação, no âmbito administrativo. E 
se a matéria for previdenciária, o órgão público 
correspondente deverá ter sido instado a pronun
ciamento antes do ajuizamento. A demanda, con
tudo, poderá ser proposta sem a certidão de que 
houve a submissão à conciliação extrajudicial, 
mas somente prosseguirá caso o autor faça sua 
juntada num prazo de 15 dias. A pena é de ar
quivamento. 

Não atendidos os requisitos da inicial, ela 
poderá ser emendada em quatro dias. 

Admitida a demanda, deverá ser designada 
audiência de conciliação, num prazo de 10 dias . 
Sendo possível, a instrução ocorrerá na mesma 
audiência, ficando as partes cientes disso previa
mente. 

O prazo para a prolação da sentença é de 5 
dias. 

Convém notar, para termos uma idéia da agi
lidade do processo espanhol, que o prazo deca
dencial para a propositura de demanda é de 20 
dias úteis após a despedida. 

Jurisdição trabalhista na Itália 

A Itália não é dotada de um código de proces
so do trabalho. Toda a jurisdição civil é discipli
nada pelo mesmo diploma, o Codice di Procedura 
Civile (Italia, 2004, p. 153) que, por sua vez, tem 
um título que trata das normas para as contro
vérsias em matéria de trabalho. 

O referido ocupa-se além do trabalho subor
dinado, com os contratos agrários, de represen
tação comercial, bem como de servidores de en
tes públicos que desenvolvam atividade econô
mica . 

A tentativa de conciliação prévia também é 
valorizada, bem como renovada na fase judicial 
do processo. 
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A competência é do juiz com jurisdição no 
local de prestação dos serviços, ou do local onde 
o empregador desenvolva suas atividades . Caso 
haja mudança do estabelecimento, o empregado 
poderá reclamar no local onde trabalhava . 

A lei italiana declara nulas as cláusulas de elei
ção de foro, diversas dos parâmetros mencionados. 

Distribuída a demanda, a audiência deve ser 
designada em até 60 dias. E caso o réu não seja 
intimado em até 30 dias da data da audiência, 
esta se prorroga, assim como em casos de cita
ção fora da sede do juízo ou no estrangeiro. A 
administração pública quando demandada tem 
prazos maiores para contestar, nos moldes de 
legislação especiaU2> 

A parte poderá estar em juízo desacompa
nhada de advogado, nas causas de menor expres
são econômica . A dedução do pedido poderá ser 
feita oralmente, porém com sua redução à termo 
no tribunal competente. 

Inexistindo acordo em audiência, outra será 
designada para a instrução do processo. 

O juiz italiano pode, de ofício ou a requeri
mento da parte, determinar o pagamento da parte 
incontroversa, antes da prolação da sentença. E 
ainda que contestado o pedido, se o empregador 
não tiver prova de que efetuou o pagamento devi
do, poderá o julgador, a qualquer tempo, deter
minar o depósito do valor correspondente. 

Após a instrução, pode o juiz ainda abrir pra
zo para uma espécie de memoriais, ou deposito 
di note difensive, com a designação de mais uma 
audiência. 

O prazo para a prolação da sentença é de 15 
dias. 

Jurisdição trabalhista na França 

Tal como a Itália, a França não dispõe de co
dificação processual do trabalho específica, fican
do a regulação para o código de processo comum 
- Nouveau Code de Procedure Civile (France, 2003, 
p . 151). Nele há uma parte que trata dos confli
tos em matéria trabalhista, an te os conseils de 
prud'hommens, que, no entanto, tem caráter ad
ministrativo e não judicial. 

A despeito disso, o processo se desenvolve em 
todos as suas fases, inclusive recursal e executi
va. O feito segue até esta última fase, eis que a 
decisão administrativa fixa prazos e condições 
para o cumprimento de seu julgado. A execução 
também pode ser feita, porém desde que o deve
dor da obrigação a satisfaça voluntariamente, 
porquanto, somente por decisão judicial se ini
cia a execução forçada . 

(2) Não é por outra razão que a Itália é o país da Comuni
dade Européia que mais vezes foi condenado por desrespeito 
aos direitos humanos, entendendo-se como tal o retardamento 
injustificado na entrega da prestação jurisdicional. 

024 

As partes devem comparecer pessoalmente, 
mas podem ser representadas caso haja algum 
motivo poderoso a impedir. Podem também bus
car assistência técnica de por advogados . 

Há prescrição intercorrente, se a parte não 
diligenciar nos autos num prazo de 2 anos. 

O chamamento de uma oficina de conciliação 
tem o mesmo valor de uma citação judicial. Além 
disso, elas pugnam por uma procedimentalidade 
efetiva, com a oitiva das partes e a oferta de am
pla liberdade probatória, bem como as demais 
garantias processuais. 

Fora desses limites a questão será encaminha
da a um julgador comum. E, assim, nosso inte
resse específico desaparece. 

Jurisdição trabalhista no Peru 

O Peru dispõe de norma específica a regular 
seu processo do trabalho, é a Letj Procesal de! Tra
bajo, número 26 .636, de junho/96. 

A atividade jurisdicional é exclusiva do Esta
do, devendo o processo se desenvolver consoan
te os princípios básicos que informam o direito 
processual: imediatidade, concentração, celerida
de e lealdade. 

Um dado que chama a atenção, é que logo em 
seu art . 1 º, o legislador peruano salienta que as 
audiências e a instrução probatória são indele
gáveis e devem ser feitas pelo juiz, sob pena de 
nulidade Y> 

Quanto à competência, esta se divide em ra
zão do lugar, da matéria, da função e ainda do 
valor, tudo em matéria exclusivamente trabalhis
ta. O primeiro critério observa o local da presta
ção dos serviços e o domicílio do empregador. 

Em razão da matéria, o Juiz do Trabalho irá 
examinar as demandas trabalhistas, o conten
cioso administrativo em matéria trabalhista e pre
videnciária, os conflitos de competência com a 
justiça comum e as homologações das concilia
ções privadas. 

Há competência também para as questões 
intra e intersindicais. 

A lei peruana põe em relevo a possibilidade 
do empregador demandar o empregado, para 
obter indenização por dano por este causado, ao 
cometer uma falta grave. 

A dispor sobre a competência em razão da 
função, refere-se, na verdade, à questões de or
ganização judiciária . E quanto ao valor, limita
se a declarar que este compreende apenas a dívi
da principal, e não seus acréscimos. 

(3) Não tive acesso à dou trina peruana, até a conclusão deste 
trabalho. A pesquisa se limitou à legislação seca. Todavia, ao 
elencar alguns atos processuais como indelegáveis, fica a impres
são de que outros podem ser praticados pelos auxiliares do juiz. 
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Há exigência de inúmeros requisitos para a 
petição inicial, com ampla fundamentação dos 
pedidos e informações densas acerca da realidade 
do que foi o contrato de trabalho. Indispensável 
ainda a sua instrução com cópia de diversos do
cumentos, inclusive da cédula de identidade do 
autor. Por tudo isso, a participação do advogado 
no processo é obrigatória . 

Também as exigências da contestação são bem 
analíticas, com o dever de impugnação específi
ca a cada uma das pretensões e a indispensável 
juntada de documentos. E o revet além de so
frer a presunção de veracidade dos fatos alega
dos, ainda é condenado a uma pena acessória de 
multa . 

A transação somente pode ocorrer após a rea
lização de audiência, e antes da sentença. Esta, 
embora tenha seus requisitos também listados, 
inclusive o dever de fundamentação, não parece 
merecer um detalhamento tão grande quanto o 
exigido das partes. E também não é fixado prazo 
para sua prolação. 

O prazo para embargos declaratórios é de 2 
dias, e para o recurso ordinário de 5 dias . 

Jurisdição trabalhista na Venezuela 

Também dotada de código próprio, a Venezuela 
tem hoje, talvez, o mais recente diploma proces
sual trabalhista. Sua Ley Orgânica Procesa/ de/ Tra
bajo é de agosto de 2002 (Venezuela, 2002, p . 3). 

Põe em evidência a autonomia e especialidade 
da jurisdição, normatizando a atuação do jul
gador segundo os principais princípios que infor
mam o processo do trabalho, sobretudo o da 
oralidade, objetivando um processo ágil. 

Afirma que os juízes, no desempenho de suas 
funções, devem buscar a verdade reat por todos 
os meios disponíveis, tendo em mente a irrenun
ciabilidade de direitos e o caráter tutelar das nor
mas . Diz mais, que cabe aos juízes intervir de 
forma ativa no processo, dando-lhe impulso e 
direção adequados, em conformidade com a na
tureza especial dos direitos protegidos. 

Noutra peculiaridade, recomenda aos juízes 
além do impulso oficial, que avaliem a possibili
dade de se valer de meios alternativos de solu
ção de conflitos, como a conciliação e a arbitragem. 

O princípio da ultrápetição, reconhecido no 
Brasil em tidos idos, pela jurisprudência, lá é 
explicitado na lei. Se a parte provar mais do que 
pediu, ou tiver um direito mais amplo do que o 
requerido, o julgador está legalmente autoriza
do a entregar o total de seu crédito. 

Toda atuação da Justiça do Trabalho é gratui
ta na esfera de conhecimento, mas ao vencido é 

reservado o pagamento das custas. E os notários 
e registradores nada poderão cobrar, ao cumprir 
as decisões da justiça especializada. 

Um outro dado interessante é que embora o 
princípio protecionista permeie para o processo 
do trabalho, é um princípio de direito material. 
E na Venezuela, a lei determina que o juiz julgue 
conforme a prova mais favorável ao trabalhador. 

As testemunhas são admitidas a partir de 13 
anos de idade. 

A valoração de indícios e presunções também 
está positivada na lei processual trabalhista, in
clusive com suas definições. O indício é a cir
cunstância crível, produzida através da prova, 
que ganhe significado no conjunto probatório e 
que conduza o juiz à certeza de um direito des
conhecido e relacionado com a controvérsia. E a 
presunção é o raciocínio lógico que, a partir de 
um ou mais direitos provados, conduz o juiz à 
certeza do direito investigado. 

O juiz ao receber a demanda, deverá despa
char em 2 dias úteis. Caso não esteja em ordem, 
o autor terá idêntico para emendá-la, de modo a 
que o feito esteja pronto para a audiência em até 
5 dias úteis após a distribuição. 

A audiência é una, mas admite-se o seu fracio
namento em caso de real necessidade, e deve ser 
êlesignada em prazo menor de 30 dias . 

O prazo para recurso também é de 5 dias, e 
o tribunal terá o mesmo lapso para apreciar o 
recurso . 

Conclusão 

A pesquisa no âmbito do direito processual 
do trabalho estrangeiro faz realçar o antigo de
sejo de alinhar o Brasil com os países que dis
põem de normativa específica, e classificada se
gundo suas especificidades . 

Nos primórdios do século passado, era co
mum entre nós o surgimento de consolidações 
legislativas, numa tentativa de sistematização. A 
prática era, então, bem apropriada, face à neces
sidade de se regular, através de leis, situações 
jurídicas colocadas pela sociedade. Hoje não é 
mais assim, pois a papel reservado aos princípi
os pela ciência, permite a atuação do julgador 
independentemente da existência de prévio tex
to positivado. 

Em momento recuado, no entanto, a praxe era 
oportuna, sobretudo no Brasil, onde a influência 
kantiana marcou decisivamente várias gerações 
de juristas. Ao lado disso, a dificuldade dos mei
os de comunicação e a dimensão continental do 
território brasileiro, criavam os elementos pro
pícios ao surgimento propedêutico de consoli
dação de leis. 
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Foi assim também com a Consolidação das 
Leis do Trabalho, nela incluídas as normas de 
direito processual do trabalho. Era o diálogo mais 
fluído com a sociedade, em torno da conveniên
cia das regras postas à disposição. Depois, con
tudo, todas elas evoluíram para códigos, exceto a 
boa e antiga (para a velocíssima atualidade) CLT. 

A sociedade ainda hoje encontra a maior difi
culdade de harmonizar a relação capital-traba
lho. Por isso, a CLT não conseguiu transformar
se em um Código do Trabalho. O processo do 
trabalho, por sua vez, embora dotado de plena 
autonomia científica, permanece no mesmo con
junto de regras. 

Essa permanência se dá mais em razão de afi
nidade sentimental do que técnica. Já podería
mos ter, a exemplo de tantos outros países, corno 
vimos, um Código de Processo do Trabalho. Se
ria bem mais razoável e permitiria a adequação 
dos princípios que informam a disciplina, sem 
desarmonias. 

Nossa história e nossa cultura, bem como a 
evolução social, a legislativa e a doutrinária dão 
sólido suporte a esta pretensão . Além disso, fe
cundos tribunais do trabalho julgam centenas de 
milhares de demandas, as quais habitualmente 
cumulam vários pedidos, numa profusão juris
prudencial incomparável. 

Por tudo isso é possível concluir que o Brasil 
encontra-se social e juridicamente maduro para 
buscar a auto-integração das normas processu
ais trabalhistas, reunindo-as em um seguro có
digo capaz de valorizar a realidade da atuação 
específica. 

E um alerta final: que venha o novo código, 
entretanto, com a valorização do passado. Isso 
porque, as normas processuais trabalhistas con
solidadas, tantas vezes criticadas pelos proces
sualistas contemporâneos de nosso mestre, na 
atualidade servem de suporte para a evolução do 
direito processual comum. 

Foi assim com o procedimento sumaríssimo 
da justiça comum, com a lei dos juizados espe
ciais, do agravo e assim por diante. 

A injusta crítica de ontém, à simplificação 
procedimental, em prol da efetividade do proces-

so é hoje festejada por todos. A admissão de um 
só recurso, antes tida como de constitucionalida
de duvidosa, constitui o anseio de tantos que es
peram décadas por uma decisão em feitos pro
cessados pela justiça que precisa valer-se do pro
cesso comum. Os prejulgados a Justiça do Traba
lho criou, e o Supremo Tribunal Federal declarou 
inconstitucionais. Agora voltam como súmulas 
vinculantes. Enfim, os exemplos são tantos. 

O acesso facilitado à justiça e a efetividade do 
processo, em tempo razoável, tão em voga, sem
pre foram aliados do processo do trabalho. O que 
faltava era maior sistematização dos institutos, 
acomodando-os na ciência processual. Isso hoje 
é uma realidade. Que venha o Código de Proces
so do Trabalho brasileiro, seja bem recebido e 
aplicado. 
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A JUSTIÇA DO TRABALHO 

(por Arnaldo SOssekind (Titular da Academia Brasileira de 

Letras Juridicas) 

Na atual polêmica sobre a Justiça do Trabalho, afigura

se-me que as causas do inegável retardamento nos julgamentos 

dos litígios que lhe são submetidos estão sendo apresentadas de 

forma equivocada. E alguns dos que têm se manifestado a 

respeito do tema propõem inadequadas soluções. 

A Justiça do Trabalho foi instalada a 1° de maio de 1941, 

vinculada, administrativamente, ao Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio. A Constituição de 1946 integrou os seus órgãos no 

Poder Judiciário, com a competência de instituir ou rever condições 

de trabalho nos processos de dissídios coletivos, isto é, com.. o 

chamado "poder normativo", que, no dizer do internacionalmente 

conceituado Piá Rodriguez,, nada mais é do que uma forma de 

arbitragem compulsória institucionalizada num tribunal. 

As constituições de 1967/69 e 1988 mantiveram a 

competência da Justiça do Trabalho, inclusive para os dissídios 

coletivos, sendo que a vigente facultou às partes conflitantes 

escolherem, por consenso, a via da arbitragem. 

Apesar do gigantismo da organização judiciária do 

trabalho, composta de 1.092 Juntas de Conciliação e Julgamento, 

24 Tribunais Regionais e o Tribunal Superior do Trabalho, os 

processos que percorrem os três graus de jurisdição consomem, 

em média, seis anos para o trânsito em julgado da decisão. E não 

há recursos financeiros nem humanos para ampliá-la, sendo certo 

que cerca de dois mil cargos de Juizes estão vagos nas diferentes 

jurisdições, porque, salvo honrosas exceções, os baixos 
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vencimentos, em contraste com o excesso de trabalho, não 

motivam os mais capazes para o ingresso na magistratura No 

último concurso para Juiz do Trabalho, terminado em fevereiro 

deste ano, foram aprovadas somente duas candidatas para as 49 

vagas existentes. 

O retardamento da solução das ações trabalhistas - e a 

Justiça do Trabalho não é a mais lenta- pode ser explicado pelo 

impressionante crescimento do número de processos nela 

ajuizado: a) década de 60 - 3.333.214; b) década de 70 -

4.827.884; c) década de 80 - 8.911.179; d) 1990 a 1998 -

15.473.880. Só em 1998, a Justiça do Trabalho recebeu 2.349.419 

ações e solucionou 2.333.912. 

O Tribunal Superior do Trabalho, a quem cabe uniformizar 

a jurisprudência e orientar as decisões normativas, impedindo que 

a mesma norma jurídica seja aplicada diferentemente em cada 

Estado, julgou em 1998 mais de 112 mil processos, isto é, cada 

uma das suas cinco turmas, constituídas de cinco ministros, julgou 

22.400 processos, o que totaliza, excluídos períodos de férias, 

mais de 400 processos por mês para cada Ministro. Será possível 

exigir-se mais? 

Diversas são as causas da hipertrofia da Justiça do 

Trabalho: 

1°) desemprego crescente (7,71o/o, atualmente) e alta rotatividade 

da mão-de-obra. Quase todos os trabalhadores despedidos têm 

algo a reclamar; 

2°) - extensão da legislação do trabalho aos rurais e domésticos; 

3°) excesso de empregados não registrados; 

4°) abuso de contratos simulados (terceirização e cooperativas com 
os prestadores de serviço trabalhando sob o poder de comando da 
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empresa contratante), visando a encobrir verdadeiras relações de 
emprego; 

5°) falta de procedimentos prévios de conciliação e mediação para 

os litígios individuais e coletivos de trabalho; 

6°) cultura desfavorável à mediação e à arbitragem dos conflitos 

coletivos, que não se altera em virtude da facilidade na instauração 

da instância judiciária; 

7°) complexas regras processuais, com demasiados recursos e 

depósito insuficiente para o empregador recorrer; 

8°) excesso de leis e medidas provisórias inovando ou modificando 

substancialmente o ordenamento legal, muitas vezes com afronta 

ao bom Direito. 

O ideal seria a remoção de todas as concausas. Duas 

delas, no entanto, poderiam ser focalizadas desde logo; uma por 

lei, outra por emenda constitucional. . 

Os litígios individuais, em sua maioria, poderão ser 

resolvidos no âmbito empresarial, por acordo mediado por 

comissões paritárias de conciliação, obrigatoriamente criadas nos 

estabelecimentos de médio ou grande parte. Por seu turno, 

convenções coletivas firmadas por sindicatos patronais e de 

trabalhadores instituiriam tais comissões para a mediação dos 

litígios relativos aos estabelecimentos de menos de 60 

empregados. Esses órgãos, que não têm competência para julgar, 

funcionam exitosamente em diversos países, inclusive nos 

inúmeros que possuem tribunais de trabalho, como pré-fase 

obrigatória da distribuição da ação judicial. O professor Klaus 

Adomeid, catedrático de Direito do Trabalho na Universidade de 

Berlim, informou-me que mais de dois terços dos casos são 

resolvidos, por acordo ou desistência, por essas comissões, 
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reduzindo, assim, o número de ações ajuizadas nos tribunais de 

trabalho da Alemanha, cuja organização, com os três graus de 

jurisdição, é similar à da nossa Justiça do Trabalho. 

Em 1982 a Academia Nacional de Direito do Trabalho 

encarregou-me, juntamente com os saudosos juristas Segadas 

Vianna e Haddock Lobo, de redigir anteprojeto de lei nesse sentido, 

cujo texto foi encaminhado ao Congresso Nacional e ao Ministro do 

Trabalho. Em nenhum desses órgãos foi considerado, apesar das 

manifestações favoráveis do Fórum Brasileiro da Justiça do 

Trabalho (Gramado, 1984) e do Seminário de Direito Constitucional 

do Trabalho (São Paulo, 1992). Em 1994, o ilustre Ministro 

Marcelo Pimentel promoveu o encaminhamento de projeto de lei ao 

Congresso Nacional, baseado no texto elaborado pela referida 

Academia; mas ampliou e formalizou demasiadamente o 

procedimento, que deve ser simples e o mais informal possível. 

Por isso mesmo, resolvi atualizar o anteprojeto da Academia e o 

apresentei à Comissão Permanente de Direito Social do Ministério 

do Trabalho, que o aprovou por unanimidade e o encaminhou, sem 

sucesso, ao Ministro Paulo Paiva. Afinal, o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso submeteu ao Congresso Nacional projeto 

similar, que não reduzirá, como se pretende, o volume de 

processos na Justiça do Trabalho, porquanto determina a 

homologação dos acordos pelo Juiz do Trabalho, ao invés de 

respeitar o ajuste firmado sob a supervisão da Comissão Paritária 

da Conciliação. 

Pelo referido anteprojeto da Academia, seria obrigatório o 

funcionamento de uma comissão paritária de conciliação nas 

empresas cujos estabelecimentos totalizassem, no mesmo 

Município, mais de 60 empregados. Essas comissões teriam um 
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membro designado pelo empregador e um eleito pelos 

empregados. Dois seriam os representantes de cada classe 

quando houvesse mais de 120 empregados. Haveria um suplente 

para cada membro da comissão, assegurado aos empregados 

eleitos o direito à estabilidade no emprego, para assegurar-lhes 

independência no desempenho dos mandatos, fixados em três 

anos. As comissões teriam o prazo improrrogável de quinze dias 

para intentarem a conciliação em procedimento absolutamente 

informal. Obtida a conciliação, o respectivo termo, firmado perante 

a comissão, valeria como transação extrajudicial, quitando todos os 

direitos dele constantes. Se não cumprido pelo empregador, seria 

objeto de execução judicial, com o rito estabelecido no parágrafo 

único do art. 872 da CLT, reservado à Justiça do Trabalho somente 

o exame dos aspectos formais do acordo e o da nulidade 

porventura argüidas. Malograda a conciliação, a comissão 

forneceria documento ao empregado, que seria condição para o 

ajuizamento da ação judicial, salvo se as partes, por consenso, 

atribuíssem a arbitragem do litígio à própria comissão. Os 

sindicatos de empregadores e de trabalhadores poderiam instituir 

essas comissões para as empresas das correspondentes 

categorias que não estivessem obrigadas a criá-las. Os 

procedimentos aqui resumidos suspenderiam o prazo prescricional 

de que trata o art. 11 da CLT. 

No concernente aos conflitos coletivos de trabalho, é 

evidente que a negociação direta, ou com a mediação de terceiros 

será fomentada na razão direta das dificuldades opostas ao 

ajuizamento do processo de dissídio coletivo. Para tal fim, impõe

se modificar o § 2° do art. 114 da Constituição, para limitar a 

instauração do dissídio na Justiça do Trabalho às seguintes 

hipóteses: a) por consenso das partes, desde que não tenham 
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optado pela arbitragem extrajudicial; b) pelo Ministério Público do 

Trabalho, em caso de greve prejudicial às necessidades inadiáveis 

da comunidade; c) por qualquer das partes, depois de esgotados 

os procedimentos e prazos estabelecidos em lei para a negociação 

coletiva direta ou com mediação de terceiro. 

Outrossim, essa reforma deveria explicitar que os tribunais 

do trabalho arbitrariam o dissídiio, o que significa que o seu 

pronunciamento só ensejaria recurso nos casos de nulidade. 

Por fim, cumpre ponderar que dezenas de países do 
primeiro e do terceiro mundo possuem tribunais do trabalho, 
conforme exposto na recente obra "lnstituciones de Derecho del 
Trabajo", elaborada pelos membros da "Academia lberoamericana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", cujo capítulo 
pertinente ao tema foi por mim escrito (Alguns poucos exemplos 
significativos: Alemanha, Argentina, Colômbia, Dinamarca, 
Espanha, Israel, México, Peru, Portugal, Suécia e Uruguai). 

Esclareça-se, ainda, que o poder normativo ou a 
arbitragem compulsória institucionalizada em tribunais não é uma 
invenção fascista, como se apregoa, eis que foi instituída no início 
deste século na Nova Zelândia. No ano em que foi criada a nossa 
Justiça do Trabalho, como assinalou Oliveira Vianna, ele existia na 
Austrália,Dinamarca,ltália,México,Noruega, Nova Zelândia e 
Turquia. Hoje,como revelou a Organização Internacional do 
Trabalho ("Tribunales de Trabajo en América Latina"e "Conciliación 
y Arbitraje en los conflictos de trabajo - estudio comparativo"), essa 
competência normativa ou arbitral é atribuída a órgãos 
administrativos ou a tribunais do trabalho nos seguintes países: 
Austrália, Bolívia, Brasil, Camerum, Colômbia, Costa do Marfim, 
Costa Rica, Egito, Equador, Gana, Grécia, Guatemala, Indonésia, 
Índia, Jamaica, Kênia, Líbano, Madagascar, Malásia, México, 
Nigéria, Nova Zelândia, Paquistão, Serra Leôa, Singapura, Sri 
Lanka, Tanzânia, Trinidá-Tobago, Túnes, Turquia, Uganda, 
Venezuela e Zâmbia. 

Por todo o exposto, parece-me inconcebível a extinção da 

Justiça do Trabalho, que tantos e meritórios serviços vem 

prestando à Nação, tendo concorrido, inquestionavelmente, para a 

configuração do clima social propiciador da industrialização do 
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País. Que responsabilidade pode ter essa Justiça em receber 

anualmente mais de dois milhões de nova ações ? E esses 

processos ficarão sem julgamento ou serão transferidos para a 

Justiça Federal, que está mais congestionada do que a trabalhista? 

E quem decidirá os conflitos coletivos eclodidos com greves, cujo 

número crescerá para pressionarem os empresários na celebração 

de acordos ou na submissão dos litígios a arbitragem? E que 

órgão tomará as medidas indispensáveis à preservação dos 

direitos do cidadão ou do interesse público nas greves que afetem 

as necessidades inadiáveis da comunidade, da economia nacional 

ou da própria segurança do Estado? 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2006 

Arnaldo Lopes Süssekind 
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Tribunal Regional do Trabalho da 158 Região 

(Campinas, 11 de Março de 2004) 

- Discurso - palestra de Arnaldo Süssekind 

I - Agradecimento 

Ao receber essa expressiva homenagem, materializada no 

"Grande Colar do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 

158 Região", suponho que este egrégio e renomado Tribunal 

considera que os 60 anos de minha dedicação ao Direito do 

Trabalho justificam a afirmação de Aristóteles, para quem 

"A grandeza não consiste em receber honras, mas em 

merecê-las". 

11- No momento em que o Congresso Nacional ultima a discussão 

sobre a reforma do Poder Judiciário, parece-me oportuno 

sublinhar que ela é necessária, mas não acabará com a 

hipertrofia da Justiça do Trabalho (2 milhões de novas ações). 

111 -Causas da hipertrofia, de diferentes matizes. 

A- Conscientização dos direitos trabalhistas pelos 

trabalhadores rurais e domésticos. 

B- Alta rotatividade de mão de obra= direito potestativo de 

despedir - falta de garantia contra a despedida 

arbitrária. 

C- Empregados sem registro. 

D- Contratos simulados 

1- Terceirização falsas e verdadeiras. 

2- Cooperativas falsas e verdadeiras. 

1) TRT e MP da 158 Região 

2) OIT- Recom. 193/02 



E - Excesso de leis e MP afrontando o bom Direito. 

F - Legislação processual inadequada, sobretudo quanto a 

recursos, privilégios do poder público, procedimentos da 

execução e dissídios coletivos. 

IV- Nossas sugestões= além das reformas da organização sindical 

e de diversas disposições de direito material da legislação do 

trabalho, imprescindíveis: 

A - Redução dos recursos. 

B - Rito sumaríssimo = englobar o sumário e condicionar o RO 

a hipóteses restritas. 

C - Abolir os privilégios das entidades de direito público, 

inclusive o recurso ex-offício. 

D- Majorar o valor da multa por litigância de má fé. 

E - Para atender à assertiva de Von Jhering, segundo o qual 

"Norma sem sanção é como fogo que não queima". 

Atualizar o título do Código Penal sobre a organização do 

trabalho, elaborado em 1940 apenas para proteger a 

empresa, a fim de enquadrar especificamente, como ilícito 

penal: 

1 - O negócio jurídico imposto, em fraude à lei, para 

encobrir a relação de emprego; 

3- o trabalho infantil proibido por lei; 

4- a manutenção de empregado sem o devido registro; 

5 - a apropriação de tributos descontados dos salários e 

não recolhidos aos órgãos a que se destinam; 

F - Sentença condenatória com valor líquido, salvo quando 

impossível. 

G - Ampliação significativa do depósito da condenação, 

facultada sua redução pelo Juiz, em situações especiais, 
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sobretudo em razão das dificuldades financeiras do 

devedor; 

H -Majoração dos juros de mora até a liquidação da sentença. 

I - Dissídios coletivos - transformar o poder normativo em 

poder arbitral, limitando o ajuizamento do litígio coletivo de 

natureza econômica às seguintes hipóteses: 

1) por consenso das partes, desde que não hajam optado 

pela arbitragem privada; 

2) pelo MPT, em caso de greve capaz de impedir o 

atendimento às necessidades inadiáveis da 

comunidade. 

3) Por qualquer das partes, após o decurso de 60 dias, 

com o malogro da negociação coletiva direta, seguida 

de mediação. 

Senhora Presidente e prezados colegas: 

O Direito, sobretudo o do Trabalho, é dinâmico: sofre a influência 

de fatores sociais, econômicos, históricos e políticos, razão por que as 

suas normas devem ser interpretadas, no tempo e no espaço, 

homenageando os princípios que fundamentam o respectivo 

ordenamento legal e a força normativa da realidade. Daí a magnitude da 

missão que pode ser empreendida pelos tribunais. 

Consoante a lição do notável Carnelutti, 

"As incertezas e contrastes da jurisprudência são como os poros 

através dos quais o Direito respira a justiça. E, quando, pelo 

feiticismo da uniformidade, os juízes descansam nas soluções 

feitas, e o conjunto de máximas adquire na prática o valor de um 

Código desmedido, cerra-se a via normal de renovação do Direito". 
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O REQUISITO DE TRANSCEDÊNCIA PARA 

O RECURSO DE REVISTA 

Por ARNALDO SÜSSEKIND (Ministro aposentado do TST e 

Presidente Honorário da_Academia Nacional de Direito do 

Trabalho) 

1 - O Instituto dos Advogados Brasileiros ((IAB) , na sessão plenária de 21 de novembro 

p.p., aprovou, por unanimidade, o nosso voto sobre a Medida Provisória n. 2226, do 

corrente ano, que acrescentou à CLT o art. 896-A, condicionando o conhecimento do 

recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) à configuração de 

transcedência econômica, política, social ou jurídica. 

2 - O novo dispositivo da CLT preceitua; 

11 Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista , 

examinará previamente se a causa oferece transcedência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 11 

3 -· Outrossim, estabelece a questionada MP: 

11 Art. 2°- O Tribunal Superior do Trabalho regulamentará. , em seu regimento 

interno, o processamento da transcedência do recurso de revista assegurada 

a apreciação da transcedência em sessão pública com direito a sustentação 

oral e fundamentação da decisão. 

4 - O objetivo dessa MP seria o de reduzir o número de recursos submetidos a julgamento 

da mais alta Corte trabalhista. 

5 - Como relator da oportuna e bem fundamentada indicação do ilustre advogado 

AUGUSTO HADDOCK SABO, assinalamos ser indesmentível a hipertrofia da Justiça do 

Trabalho. De 1° de janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 2000, as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, hoje transformadas em Varas de Trabalho receberam 36.144.115 ações, na 

seguinte progressão: 



a) Década de 60 - 3.333.214 

b) Década de 70 - 4.827.884 

c) Década de 80 - 8.911.179 

d) Década de 90 - 17.350.754 

6 - No último ano do século XX foram distribuídos: 

a) 1.721.084 às Juntas 

b) 406.672 processos aos TRT's; 

c) 125.373 processos ao TST. 

7 - Quem analisa com profundidade as relações trabalhistas em nosso País e convive 

com a Justiça do Trabalho sabe que o fator " transcedência econômica, política, social ou 

jurfdica " não irá acelerar o julgamento dos litígios entre empregados e empregadores. Isto 

porque não removerá as verdadeiras causas do exagerado número de ações, que . ao 

nosso ver, são as seguintes: 

a) alta rotatividade da mão-de-obra, gerando de um modo geral, 

reclamações dos trabalhadores despedidos; 

b) excesso de empregados não registrados, os quais ajuizam 

reclamações quando são dispensados; 

c) abuso de contratos simulados, sob o rótulo de terceirização ou de 

cooperativa de trabalho, com a evidente intenção de encobrir 

verdadeiras relações de emprego, por isto que os prestadores dos 

serviços trabalham sob o poder de comando ( diretivo, hierárquico e 

disciplinar ) da empresa contratante; 

d) conscientização dos seus direitos por parte de trabalhadores rurais e 

domésticos; 

e) excesso de leis e medidas provisórias inovando ou modificando o 

ordenamento legal, com afronta ao bom direito, inclusive a princípios e 

normas constitucionais; 

f) complexas regras processuais, com muitos recursos e insuficientes 

depósitos, cujo levantamento simplificaria a liquidação das setenças; 

g) cultura desfavorável à mediação de terceiros e à arbitragem para a 

solução das controvérsias trabalhistas, sobretudo no que tange aos 

conflitos coletivos. 

8 - Aduza-se que milhares de processos resultaram dos vários planos econômicos, que 

feriram direitos adquiridos, motivando milhares de ações trabalhistas. E ainda no corrente 

ano, a Lei Complementar n. 11 O ampliou os encargos empresariais relativos ao FGTS, 
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rotulando de " contribuição social " um tributo que não tem natureza comutativa e, 

portanto, nada mais é do que um imposto inconstitucional. 

9 -A reação contra essa lei uniu magistrados, advogados e renomados juristas. 

1 o - Analisando a Medida Provisória em foco, o ilustrado Presidente do Instituto dos 

Advogados de Brasília, que milita há anos no TST, José Alberto do Couto Maciel, lembrou 

que os recursos de revista têm de passar pelo crivo de dois despachos de admissibilidade: 

do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a quo e do relator designado na Corte 

Superior . Aduz, com razão, que da decisão denegatória da transcedência caberá, 

certamente, agravo para o colegiado, o que retardará o final do processo. E lembra, ainda, 

que o nosso Supremo Tribunal Federal já adotou algo semelhante - a argüição de 

relevância - mas " teve de revogá-la, pois seu efeito de acelerar os processos deu ao 

inverso" ( RDT- Revista do Direito Trabalhista n. 9/01, Brasília, Ed. Consulex, págs. 34/5 ). 

11 -O requisito" transcedência ", seja social ou econômico, seja político ou jurídico, é de 

aferição absolutamente subjetiva, motivo pelo qual sua configuração dependerá de cada 

magistrado, em cada processo, o que torna inviável conceituá-lo pela jurisprudência. 

Demais disto, como asseverou o competente advogado Victor Russomano Junior na 

sessão especial que o TST realizou com integrantes do Conselho Federal da OAB, " a 

MP estabelece tratamento processual desigual, pois uma empresa terá facilidade para 

alegar que sua causa tem " transcedência " ao menos econômica, mas para o trabalhador 

será quase impossível argumentar que sua causa vai além do seu interesse individual". ( 

" Jornal Trabalhista Consulex n. 886/01, Brasília pag.3 ), Já aí se deduz a afronta ao 

principio da igualdade de todos perante a lei, consagrado no caput de art. 5° da 

Constituição Federal. E o douto Presidente desrta Casa lembrou, na discussão deste 

voto, que o art.62, § 1°, da Carta Magna, , com a redação advinda da Emenda 

Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001, veda a edição de Medidas Provisórias. 

" I - relativa a 

b) direito penal, processual penal e processual civil", 

12 - Conforme bem acentuou o renomado professor Octavio Bueno Magano, " dado que a 

finalidade precípua da lei, como regra geral e obrigatória, é a de evitar arbitrariedade, não 

faz sentido que recurso angustioso, como deve ser o de revista, fique condicionado a 

condições subjetivas do julgador, sobre o sentido do termo transcedência ". (Suplemento 

Trabalhista L TR. n. 96/01, SP, pag. 466 ) Esse subjetivismo no exame de fatores de 

conceituação imprecisa e controvertida arranha, a nosso ver, a garantia constitucional do 

devido processo legal e o amplo direito de defesa. 



13 - Nessa mesma reunião, o douto Presidente do Tribunal, Ministro Almir Pazzianotto, 

com declarado apoio dos Ministros Francisco Paula ( Vice-Presidente ), Gelson de 

Azevedo e Maria Cristina lrigoyen Paduzzi, considerou inconstitucional o art. 2° da MP, 

que atribui ao regimento interno do TST regulamentar a matéria ( Jornal e pág.cits. ). No 

excelente artigo que escreveu sobre o tema, a precitada Ministra do TST, oriunda da 

classe dos advogados, ponderou: 

"Considerando-se que não será tarefa fácil superar essa barreira de natureza 

subjetiva até porque, está no Dicionário Aurélio, transcendente é atributo do Divino, 

"superior, sublime, excelso", "que transcende do sujeito para algo fora dele", explica

se a perplexidade que causou na comunidade jurídica a novidade. 

Perplexidade, porque o Brasil é uma República Federativa, que tem o Poder 

Judiciário estruturado sob a forma de pirâmide, com os Tribunais Superiores 

uniformizando a aplicação da legislação federal. Como compatibilizar o princípio 

federativo de Estado com a aplicação, soberana, do direito federal aos casos 

concretos, pelos Tribunais Regionais do Trabalho ? 

Efetivada a previsão constante da Medida Provisória, o Recurso de Revista deixa de 

ser mecanismo de garantia da legalidade e de uniformização da jurisprudência para 

converter-se em instrumento da vontade subjetiva do julgador, o que explica a 

preocupação com o futuro da Justiça do Trabalho. 

Estabelecida concreta possibilidade de os Tribunais Regionais divergirem entre si, 

em aspectos da legislação federal que, não sendo transcedentes, não serão 

uniformizados pelo Tribunal Superior do Trabalho, surgirão disparidades entre 

Regiões ou Estados, comprometendo o equilíbrio, a continuidade e a segurança das 

relações de trabalho, fatores que propiciam progresso e paz social. 

A Federação é um dos elementos essenciais do Estado Brasileiro (art. 1°, CF). 

Retirar do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho a função de uniformizar a 

aplicação da lei federal trabalhista, privilegiando sistema subjetivo de controle, não 

mais de legalidade ou constitucionalidade, mas de transcedência, entregando aos 

Tribunais Regionais a última palavra sobre o direito federal, é infrigir norma pétrea da 

Constituição da República, é negar a Federação". (O Estado de São Paulo de 

20.10.01). 

E reproduz, em outro trabalho, a advertência do ilustre Presidente da mais alta Corte 

Trabalhista: 

"Estou convencido de que a MP não teve como objetivo tornar mais célere a atuação 

do TST". "A eventual adição do critério instituído pela MP n° 2.226 aos requisitos 

clássicos obrigará o TST a declarar, previamente, 'se a causa oferece transcedência 

com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica", 

ficando essa nova decisão, como sempre acaba por acontecer, vulnerável a novo 

recurso." (Suplemento do "Correio Brasiliense" de 22.10.01). 
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14 - A invocação do precedente da Suprema Corte norteamericana a respeito da 

relevância para a seleção dos recursos que anualmente julgará, não é pertinente. Como 

assinalou o professor José Eduardo Haddad em excelente artigo sobre o tema, os que 

pretendem transplantar esse sistema para um dos tribunais superiores do Brasil: 

"Esquecem-se que todo o sistema jurídico americano, baseado na common law, é 

totalmente diverso do sistema pátrio, que obedece ao modelo romano, no qual a 

lei é fonte do direito, e não o costume. Naquele, a jurisprudência possui papel de 

relevância, posto que os juízes, em seus julgamentos, declaram o " direito comum 

" aplicável ao caso concreto, adquirindo força obrigatória, e tornam-se os 

chamados precedentes. 

"Manifesta, pois, a diferença entre o valor da jurisprudência nos países afeitos a 

esse sistema, em relação aos países seguidores do sistema positivado, porque a 

jurisprudência, no primeiro caso, assume forma de fonte primária de direito. Daí a 

importância da uniformização da jurisprudência em questões de relevância: a 

urgência de se firmar um precedente sobre determinada questão emana da 

necessidade da estabilização social, o que para nós ocorre através da lei. Não há 

como se " importar " um instituto sem que sejam observadas as condições 

peculiares em que o mesmo será inserido ". ( Revista LTR, Ano 65, SP, pags. 

1040/1 ). 

15 - O Judiciário trabalhista precisa de reformas, sobretudo no Direito Processual 

aplicável. Mas não será com as disposições da MP-2226/01 que se reduzirá o número de 

ações anualmente recebidas. Esse objetivo requer reformas de profundidade no campo 

sócio-econômico, além das de natureza processual. 

16 - Em face do exposto, voto pela aprovação da oportuna Indicação n. 170/01 e a 

conseqüente manifestação deste Instituto de irrestrito apoio à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ( Adin-2.527 -9 ) ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil no colendo ao Supremo Tribunal Federal. 

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2001 

Arnaldo Süssekind 

Relator 



INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 

Indicação n .170/2001. 

Autor: Dr. Augusto Haddock Lobo 

Relator: Dr. Arnaldo Süssekind 

Transcendência econômica , política, social ou jurídica para o julgamento de 

recurso de revista pelo TST. Impropriedade e inconstitucionalidade da MP-

2226/01. 

1 - O ilustre consórcio Dr. Augusto Haddock Lobo apresentou Indicação na qual requer 

que este Instituto se pronuncie, em regime de urgência, sobre a Medida Provisória n. 

2226, do corrente ano, que acrescentou à CLT o art. 896-A e dispôs sobre o pagamento 

de honorários advocatícios em processos trabalhistas de que são partes pessoas jurídicas 

de direito público, extintos por acordo ou transação. 

2 - Toda fundamentação do Autor concerne ao requisito de transcendência para o 

conhecimento de recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, razão por que o 

nosso pronunciamento ficará limitado ao objeto da Indicação. 

3- O novo dispositivo da CLT preceitua; 

" Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, 

examinará previamente se a causa oferece tran~r.edência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, soei. ou jurídica. " 

4 - Outrossim, estabelece a questionada MP: 

"Art. 2°- O Tribunal Superior do Trabalho regulamentará., em seu regimento 

interno, o processamento da transcedência do recurso de revista assegurada 

a apreciação da transcedência em sessão pública com direito a sustentação 

oral e fundamentação da decisão. 

5 - Manifestando-se explícita e contundentemente contra o requisito de transcedência 

para o conhecimento do recurso de revista, verbera o Autor: 

" É claro que a modificação do art. 896 da CLT, em sentido inverso do que 

está sendo propalado, vem enfraquecer o próprio TST, e com isto a própria 
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Justiça do Trabalho, tese que encontra respaldo na corrente que defende, por 

absurdo, até mesmo a sua extinção. 

E querer dizer que referida modificação resolverá o problema da morosidade 

da máquina judiciária, é, no mínimo, desconhecer os verdadeiros problemas, 

que devem ser atacados na Justiça Trabalhista, qual seja o seu melhor 

aparelhamento, tanto pessoal quanto tecnológico e algumas reformas de 

cunho processual a serem enfrentados em momento oportuno." 

De outra parte, é demasiadamente subjetiva, a definição do que venha a ser 

significado de " transcedência aos reflexos gerais de natureza econômica, 

política, social ou jurídica ", mormente tendo-se em mira que as normas 

tutelares do trabalho são de ordem pública e inderrogáveis pela vontade das 

partes. " 

6 -Apoio totalmente a fundamentação da Indicação em tela. 

7- É indesmentível a hipertrofia da Justiça do Trabalho. De 1° de janeiro de 1960 a 31 de 

dezembro de 2000, as Juntas de Conciliação e Julgamento, hoje transformadas em Varas 

de Trabalho receberam 36.144.115 ações, na seguinte progressão: 

a) Década de 60 - 3.333.214 

b) Década de 70 - 4.827.884 

c) Década de 80 - 8.911 .179 

d) Década de 90 - 17.350.754 

No último ano do século XX foram distribuídos: 

a) 1.721 .084 às Juntas 

b) 406.672 processos aos TRT's; 

c) 125.373 processos ao TST. 

8 - Quem analisa com profundidade as relações trabalhistas em nosso País e convive 

com a Justiça do Trabalho sabe que o fator " transcedência econômica, política, social ou 

jurídica " não irá acelerar o julgamento dos litígios entre empregados e empregadores. Isto 

porque não removerá as verdadeiras causas do exagerado número de ações, que . ao 

nosso ver, são as seguintes: 

a) alta rotatividade da mão-de-obra, gerando de um modo geral, 

reclamações dos trabalhadores despedidos; 
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b) excesso de empregados não registrados, os quais ajuizam 

reclamações quando são dispensados; 

c) abuso de contratos simulados, sob o rótulo de terceirização ou de 

cooperativa de trabalho, com a evidente intenção de encobrir 

verdadeiras relações de emprego, por isto que os prestadores dos 

serviços trabalham sob o poder de comando ( diretivo, hierárquico e 

disciplinar) da empresa contratante; 

d) conscientização dos seus direitos por parte de trabalhadores rurais e 

domésticos; 

e) excesso de leis e medidas provisórias inovando ou modificando o 

ordenamento legal, com afronta ao bom direito, inclusive a princípios e 

normas constitucionais; 

f) complexas regras processuais, com muitos recursos e insuficientes 

depósitos, cujo levantamento simplificaria a liquidação das setenças; 

g) cultura desfavorável à mediação de terceiros e à arbitragem para a 

solução das controvérsias trabalhistas, sobretudo no que tange aos 

conflitos coletivos. 

Isto sem falar nos vários planos econômicos, que feriram direitos adquiridos, motivando 

milhares de ações trabalhistas. E ainda no corrente ano, a Lei Complementar n. 11 O 

ampliou os encargos empresariais relativos ao FGTS, rotulando de " contribuição social " 

um tributo que não tem natureza comutativa e, portanto, nada mais é do que um imposto 

inconstitucional. 

9- A reação contra essa lei uniu magistrados, advogados e renomados juristas. 

1 O - Analisando a Medida Provisória em foco, o ilustrado Presidente do Instituto dos 

Advogados de Brasília, que milita há anos no TST, José Alberto do Couto Maciel, lembrou 

que os recursos de revista têm de passar pelo crivo de dois despachos de admissibilidade: 

do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a quo e do relator designado na Corte 

Superior . Aduz, com razão, que da decisão denegatória da transcedência caberá, 

certamente, agravo para o colegiado, o que retardará o final do processo. E lembra, ainda, 

que o nosso Supremo Tribunal Federal já adotou algo semelhante - a argüição de 

relevância - mas " teve de revogá-la , pois seu efeito de acelerar os processos deu ao 

inverso " ( RDT- Revista do Direito Trabalhista n. 9/01 , Brasília, Ed. Consulex, págs. 34/5 ). 

11 -O requisito " transcedência ", seja social ou econômico, seja político ou jurídico, é de 

aferição absolutamente subjetiva , motivo pelo qual sua configuração dependerá de cada 

magistrado, em cada processo, o que torna inviável conceituá-lo pela jurisprudência. 

Demais disto, como asseverou o competente advogado Victor Russomano Junior na 
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sessão especial que o TST realizou com integrantes do Conselho Federal da OAB, " a 

MP estabelece tratamento processual desigual, pois uma empresa terá facilidade para 

alegar que sua causa tem " transcedência " ao menos econômica, mas para o trabalhador 

será quase impossível argumentar que sua causa vai além do seu interesse individual ". ( 

" Jornal Trabalhista Consulex n. 886/01 , Brasília pag.3 ), Já aí se deduz a afronta ao 

principio da igualdade de todos perante a lei , consagrado no caput de art. 5° da 

Constituição Federal. E o douto Presidente desrta Casa lembrou, na discussão deste 

voto, que o art.62, § 1°, da Carta Magna, , com a redação advinda da Emenda 

Constitucional n. 32 , de 11 de setembro de 2001 , veda a edição de Medidas Provisórias. 

" I - relativa a 

b) direito penal , processual penal e processual civil ", 

12- Conforme bem acentuou o renomado professor Octavio Bueno Magano, "dado que a 

finalidade precípua da lei , como regra geral e obrigatória, é a de evitar arbitrariedade, não 

faz sentido que recurso angustioso, como deve ser o de revista , fique condicionado a 

condições subjetivas do julgador, sobre o sentido do termo transcedência ". (Suplemento 

Trabalhista L TR. n. 96/01 , SP, pag. 466 ) Esse subjetivismo no exame de fatores de 

conceituação imprecisa e controvertida arranha, a nosso ver, a garantia constitucional do 

devido processo legal e o amplo direito de defesa. 

13 - Nessa mesma reunião, o douto Presidente do Tribunal , Ministro Almir Pazzianotto, 

com declarado apoio dos Ministros Francisco Paula ( Vice-Presidente ), Gelson de 

Azevedo e Maria Cristina lrigoyen Paduzzi , considerou inconstitucional o art. 2° da MP, 

que atribui ao regimento interno do TST regulamentar a matéria (Jornal e pág.cits. ). No 

excelente artigo que escreveu sobre o tema, a precitada Ministra do TST, oriunda da 

classe dos advogados, ponderou: 

"Considerando-se que não será tarefa fácil superar essa barreira de natureza 

subjetiva até porque, está no Dicionário Aurélio, transcendente é atributo do Divino, 

"superior, sublime, excelso", "que transcende do sujeito para algo fora dele", explica

se a perplexidade que causou na comunidade jurídica a novidade. 

Perplexidade, porque o Brasil é uma República Federativa, que tem o Poder 

Judiciário estruturado sob a forma de pirâmide, com os Tribunais Superiores 

uniformizando a aplicação da legislação federal. Como compatibilizar o princípio 

federativo de Estado com a aplicação, soberana, do direito federal aos casos 

concretos, pelos Tribunais Regionais do Trabalho ? 

Efetivada a previsão constante da Medida Provisória, o Recurso de Revista deixa de 

ser mecanismo de garantia da legalidade e de uniformização da jurisprudência para 

converter-se em instrumento da vontade subjetiva do julgador, o que explica a 

preocupação com o futuro da Justiça do Trabalho. 



... 

. f 

Estabelecida concreta possibilidade de os Tribunais Regionais divergirem entre si , 

em aspectos da legislação federal que, não sendo transcedentes, não serão 

uniformizados pelo Tribunal Superior do Trabalho, surgirão disparidades entre 

Regiões ou Estados, comprometendo o equilíbrio, a continuidade e a segurança das 

relações de trabalho, fatores que propiciam progresso e paz social. 

A Federação é um dos elementos essenciais do Estado Brasileiro (art. 1°, CF). 

Retirar do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho a função de uniformizar a 

aplicação da lei federal trabalhista , privilegiando sistema subjetivo de controle, não 

mais de legalidade ou constitucionalidade, mas de transcedência , entregando aos 

Tribunais Regionais a última palavra sobre o direito federal , é infrigir norma pétrea da 

Constituição da República, é negar a Federação". (O Estado de São Paulo de 

20.10.01). 

E reproduz, em outro trabalho, a advertência do ilustre Presidente da mais alta Corte 

Trabalhista: 

"Estou convencido de que a MP não teve como objetivo tornar mais célere a atuação 

do TST". "A eventual adição do critério instituído pela MP n° 2.226 aos requisitos 

clássicos obrigará o TST a declarar, previamente, 'se a causa oferece transcedência 

com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica", 

ficando essa nova decisão, como sempre acaba por acontecer, vulnerável a novo 

recurso." (Suplemento do "Correio Brasiliense" de 22.10.01 ). 

14 - A invocação do precedente da Suprema Corte norteamericana a respeito da 

relevância para a seleção dos recursos que anualmente julgará, não é pertinente. Como 

assinalou o professor José Eduardo Haddad em excelente artigo sobre o tema, os que 

pretendem transplantar esse sistema para um dos tribunais superiores do Brasil: 

"Esquecem-se que todo o sistema jurídico americano, baseado na common law, é 

totalmente diverso do sistema pátrio, que obedece ao modelo romano, no qual a 

lei é fonte do direito, e não o costume. Naquele, a jurisprudência possui papel de 

relevância , posto que os juízes, em seus julgamentos, declaram o " direito comum 

" aplicável ao caso concreto, adquirindo força obrigatória, e tornam-se os 

chamados precedentes. 

"Manifesta, pois, a diferença entre o valor da jurisprudência nos países afeitos a 

esse sistema, em relação aos países seguidores do sistema positivado, porque a 

jurisprudência, no primeiro caso, assume forma de fonte primária de direito. Daí a 

importância da uniformização da jurisprudência em questões de relevância : a 

urgência de se firmar um precedente sobre determinada questão emana da 

necessidade da estabilização social, o que para nós ocorre através da lei. Não há 

como se " importar " um instituto sem que sejam observadas as condições 

peculiares em que o mesmo será inserido ". ( Revista L TR, Ano 65, SP, pags. 

1040/1 ). 
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15 - O Judiciário trabalhista precisa de reformas, sobretudo no Direito Processual 

aplicável. Mas não será com as disposições da MP-2226/01 que se reduzirá o número de 

ações anualmente recebidas. Esse objetivo requer reformas de profundidade no campo 

sócio-econômico, além das de natureza processual. 

16 - Em face do exposto, voto pela aprovação da oportuna Indicação n. 170/01 e a 

conseqüente manifestação deste Instituto de irrestrito apoio à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ( Ad in-2.527-9 ) ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil no colendo ao Supremo Tribunal Federal. 

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2001 

~~:>=:> 
Relator 
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COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

Por Arnaldo Süssekind (titular da Academia 

lberoamericana de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social e Presidente 

Honorário da Academia Brasileira de 

Direito do Trabalho) 

I - CONFLITOS DE TRABALHO 

Os conflitos resultantes das relações de trabalho 

ensejam diversas classificações tendo em vista as pessoas neles 

envolvidas, a natureza da controvérsia e o interesse que define o seu 

objeto. Conforme registrou a OIT, desde a lei francesa de 1806, que 

instituiu os conseils de prud'hommes, prevalece a distinção entre os 

conflitos coletivos e os individuais; e, em razão do objeto do litígio, a 

prática evidenciou que os primeiros podem ser de direito ou de 

interesse ("Conciliación y arbitrage en los conflictos de trabajo", 

Genebra, 2a. ed., 1987, págs. 8 e 9). Pondere-se, a propósito, que o 

interesse, in casu, é de índole sócio-econômica, no que se diferencia 

do interesse estritamente jurídico que caracteriza os litígios individuais, 

cuja solução tem, em geral, reflexos econômicos. 

Para nós o conflito individual concerne a 

interesses concretos de trabalhadores determinados (identificados), 

que se vincularam numa relação de trabalho. Por exemplo: o 

trabalhador X pretende que o empregador Z lhe pague uma 

indenização por despedida arbitrária (litígio individual simples) ou os 

trabalhadores A, B, C e D pleiteiam ou do empregador Y a 

remuneração de horas extraordinárias da jornada normal de trabalho 

(litígio individual plúrima). A solução nesses casos, seja por acordo, 

Pág, 1 
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laudo arbitral ou sentença judicial, corresponde a um ato júrido 

declaratório do desrespeito, ou não, de um direito pretérito que se 

questiona. 

O conflito coletivo, ao contrário do individual, diz 

respeito a interesses abstratos ou difusos de pessoas indeterminadas, 

pertencentes, ou que venham a pertencer, ao grupo em litígio na 

vigência da convenção coletiva, laudo arbitral ou sentença judicial que 

o solucionar. Esse grupo pode ser configurado tanto por empresas e 

trabalhadores de uma ou mais categorias econômicas e profissionais 

(grêmios ou industriais), como limitar-se a uma só empresa ou a um 

dos seus estabelecimentos ou setores. E a controvérsia coletiva pode 

ser: 

a) de interesse econômico, quando o seu objetivo for a 

criação ou revisão de normas ou condições de trabalho ( 

direito a constituir); 

b) de natureza jurídica, quando visar à aplicação ou 

interpretação de norma preexistente, de interesse 

específico do grupo em questão e sobre o qual haja 

manifesta controvérsia (decisão declaratória). 

Por consequinte, a característica 

fundamental do conflito coletivo de trabalho é que a solução obtida 

incida abstratamente sobre os comprovantes atuais e futuros do grupo 

representado, enquanto que, no conflito individual, a solução alcança 

apenas as partes nele identificadas. Pouco importa, entretanto, 

qualquer que seja o tipo de conflito de trabalho, que a norma jurídica 

aplicável não pertença ao Direito do Trabalho, mas a outro ramo do 

Direito. Como escreveu Piá Rodriuez, 
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"a índole de um conflito deriva de sua origem e de 

seu objeto, e não da norma invocada" ("A solução 

dos conflitos trabalhistas", obra coordenada por Nestor 

de Buen, trad. bras. da L Tr .Editora, São Paulo, 1986, 

pág. 9). 

Há outros litígios correlacionados com o 

trabalho, mas que não apresentam os elementos caracterizadores do 

típico conflito de trabalho. Por exemplo: litígios entre sindicatos: entre 

órgão sindical e um ou mais dos seus associados; entre empresa e a 

inspeção do trabalho etc. 

11 -SOLUÇÃO DOS CONFLITOS DO TRABALHO 

Tanto os litígios individuais, como os 

coletivos, podem ser solucionados por: 

a) conciliação decorrente de ajuste direto das partes; 

b) conciliação resultante da mediação de terceiro; 

c) arbitragem; 

d) decisão judicial. 

Alguns autores denominam "conciliação" 

apenas o acordo celebrado em razão do entendimento direto das 

partes, reservando o termo "mediação" para o procedimento em que o 

mediador formula uma proposta aos litigantes. Outros,como Manuel 

Alonso Garcia ("Derecho Procesal del Trabajo", Barcelona, Ed. Ariel, 

1965, vol. I, pág. 208), entendem que, além do acordo advindo da 

negociação direta e espontânea das partes, ele pode ser conseqüência 

do papel desempenhado pelo "conciliador", o qual procura eliminar ou 

reduzir as divergências sem recomendar uma solução, ao contrário do 
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"mediador", que tem o dever de apresentar uma proposta para a 

solução do conflito. O mediador, como reconhece o direito comparado, 

pode promover a investigação dos fatos contraditórios, a fim de 

formular a proposta de acordo. 

Afigura-se-nos, porém, que todas essas 

hipóteses são espécies de conciliação, porque sua efetivação depende 

do consenso das partes. Como reconhece Piá Rodriguez, a mediação 

constitui, em última análise, uma forma acentuada de conciliação (ob. 

cit., pág. 22). 

A arbitragem, que pode ser facultativa ou 

obrigatória, se distingue de qualquer das formas de conciliação, 

porquanto compete ao árbitro, ou ao conselho arbitral, decidir o conflito, 

depois de, se for o caso, examinar a prova ou investigar os fatos 

questionados. Conforme a legislação de cada país, o Poder Judiciário 

pode examinar apenas os aspectos formais ou as nulidades do laudo 

arbitral. A arbitragem facultativa é considerada pela doutrina como a 

modalidade ideal para a solução dos conflitos coletivos de trabalho. 

Esse nosso estudo concerne aos 

mecanismos de conciliação dos litígios individuais, razão por que 

limitaremos nossas considerações e esses procedimentos . 

Nos inúmeros países que possuem tribunais do 

trabalho, a decisão judicial prevalece na solução dos "conflitos 

individuais não conciliados." 

111 - NORMAS INTERNACIONAIS SOBRE 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A Declaração de Filadélfia sobre "os objetivos e 

propósitos da Organização Internacional do Trabalho" (1944) e que foi 
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inserida na Constituição dessa entidade ( 1946), prescreve que se inclui 

na sua Competência "fomentar em todas as nações programas que 

permitam lograr o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva" (item 111, alínea e). 

A primeira convenção da OIT a tratar da 

negociação coletiva diz respeito aos territórios não-metrolitanos (Conv. 

n. 84/47).Mas, em 1948, a Convenção n. 89 dispôs, com caráter geral, 

sobre "os princípios de direito de sindicalização e de negociação 

coletiva", estatuindo que os Estados devem adotar medidas adequadas 

às condições nacionais para estimular e fomentar o "uso de 

procedimentos de negociação voluntária com o objetivo de 

regulamentar, por meio de contratos coletivos, as condições de 

emprego" (art. 4°). 

A matéria foi disciplinada, de forma ampla, pela 

Recomendação n. 91, de 1951, que define a "convenção coletiva" como 

o acordo escrito relativo a condições de trabalho e emprego, celebrado 

entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou várias 

organizações de empregadores, por uma parte, e, por outra, uma ou 

várias organizações representantes de trabalhadores ou, na ausência 

destas, representantes dos trabalhadores, devidamente eleitos e 

autorizados por estes últimos, de acordo com a legislação nacional". 

Quanto aos efeitos jurídicos, estebelece que as cláusulas dos contratos 

individuais de trabalho contrárias à convenção coletiva aplicável 

"devem ser consideradas nulas e substituídas de ofício", salvo quando 

"mais favoráveis para os trabalhadores". E o instrumento da 

negociação coletiva "deve aplicar-se a todos os trabalhadores das 

categorias interessadas que estejam empregados nas empresas 

compreendidas pela convenção coletiva, a menos que este estabeça 

expressamente o contrários". 
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Em 1981, a Conferência Internacional do 

Trabalho aprovou novos instrumentos a respeito do tema: a 

Convenção n. 154 e a Recomendação 163, dispondo ambas sobre "o 

fomento da negociação coleltiva". O procedimento da negociação, cujo 

êxito se instrumentaliza na convenção coletiva, deve ser assegurado "a 

todos os empregados e a todas as categorias de trabalhadores" com 

regras apropriadas (art. 5° da Conv.). 

Como se infere, essas convenções não tratam 

da conciliação de litígios individuais. O objetivo da negociação coletiva 

é o acordo instrumentalizado na convenção ou no contrato normativo, 

que estipulam direitos, obrigações e condições de trabalho que se 

incorporam aos contratos individuais de trabalho dos correspondentes 

setores da economia ou empresas interessadas. 

A negociação coletiva não visa, portanto, a 

conciliar litígios individuais, embora possa criar mecanismos para 

conciliá-los no respectivo âmbito de aplicação. 

O Informe 111 (Parte 4 B), elaborado pela 

Comissão de Expertos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações, destinado a 81 8
• reunião da Conferência Internacional 

do Trabalho ( 1994 ), deixa claro que a precitada Convenção n. 98 não 

concerne às controvérsias individuais de trabalho (V.§§ 235 a 237). 

A Recomendação n. 92, de 1951, que trata da 

conciliação e da arbitragem voluntárias, concerne aos conflitos 

coletivos de trabalho. Daí a estipulação no sentido de que as partes 

devem abster-se da greve e do lock-out no curso do procedimento de 

conciliação. 
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IV- CONCILIAÇÃO DE LITÍGIOS INDIVIDUAIS: OIT E 

DIREITO COMPARADO 

A Recomendação n. 94, de 1952, estabelece que 

medidas apropriadas devem ser tomadas para promover a consulta e a 

colaboração entre empregador e trabalhadores no plano da empresa 

para questões de interesse comum, salvo as que devem ser objeto de 

negociação coletiva (reserva sindical). A Recomendação preceitua que 

a lei poderá estabelecer organismos de consulta e colaboração, 

determinando seu alcance, competência, estrutura e modo de 

funcionamento, tendo em conta as condições particulares das 

diferentes empresas. Esses órgãos - geralmente comissões paritárias 

-devem facilitar a estimular acordos voluntários entre as partes. 

A Recomendação n. 130, de 1967,dispõe 

sobre "o exame de reclamações dentro da empresa, visando à sua 

solução". Esse procedimento pode ser instituído e regulado por lei, 

convenção coletiva, regulamento de empresa, laudo arbitral ou 

qualquer outra forma compatível com a prática nacional (item 1) Ele se 

aplica às reclamações concernentes às relações entre empregador e 

trabalhador nas quais se alega o desrespeito à convenção coletiva, ao 

contrato individual de trabalho, ao regulamento da empresa, à 

legislação nacional e aos usos e costumes, devendo ser observado o 

princípio da boa fé (item 3). Não se aplica, porém, ao exame e solução 

das reivindicações coletivas que pretendam modificar as condições de 

emprego (item 4 ). 

Consoante o entendimento prevalente na 

OIT, malogrando o entendimento entre o empregador e o trabalhador 

no âmbito da empresa, e se não for previsto outro método de solução 

dos litígios individuais, estes deverão ser submetidos 
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"aos organismos normais de conciliação e arbitragem 

estabelecidos pelo Governo (Estado) por resolver os 

conflitos trabalhistas ou os tribunais do trabalho" 

("Conciliación y arbitraje em los conflictos de trabajo", 

OIT, Genebra, 2a. ed., 1987, pág. 32). 

O direito comparado evidencia que os 

diferentes sistemas de conciliação dos conflitos individuais de trabalho, 

compreendendo, quase sempre a mediação, podem ser classificados 

em dois grupos: 

a) conciliação por órgãos da Administração Pública ou 

por tribunais do trabalho, a que são submetidos os 

litígios, facultativos ou obrigatoriamente (por exemplo: 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Espanha, 

França, Japão, México, Itália e Peru); 

b) conciliação por órgãos privados, com representação 

empresarial e de trabalhadores, instituídos, obrigatória 

ou facultativamente, por convenção coletiva ou pela 

administração da empresa, na conformidade da 

legislação pertinente, com atribuição, conforme o caso, 

no respectivo setor da economia ou na correspondente 

empresa (por exemplo: Alemanha, Dinamarca, Grã 

Bretanha, Suécia, Venezuela e países da Europa 

Oriental). 

Em diversos países, como hoje ocorre no 

Brasil, o funcionamento de órgãos privados de mediação não exclui a 

obrigação dos tribunais do trabalho de tentarem a conciliação dos 

litígios que lhes forem submetidos para julgamento. 
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V- A LEI BRASILEIRA SOBRE A CONCILIAÇÃO DOS 

CONFLITOS INDIVIDUAIS DO TRABALHO 

A - Conceito de conciliação - Como 

assinalamos na Seção 11 deste estudo, entendemos que o termo 

"conciliação" abrange o acordo direta e espontaneamente celebrado 

pelos litigantes, o obtido em virtude da aproximação advinda do 

trabalho realizado pelo conciliador e, finalmente, o decorrente da 

aceitação da proposta formulada pelo mediador. Em todas as 

hipóteses, a solução do litígio não é imposta, visto que resulta do 

consenso das partes envolvidas. 

B - Precedentes da lei brasileira - Quase 

dezoito anos se passaram desde o anteprojeto de lei elaborado pela 

Academia Nacional de Direito do Trabalho sobre a instituição de 

Comissões Paritárias de Conciliação até a sanção da Lei n. 9.958, de 

12 de janeiro do ano em curso, que trata das Comissões de 

Conciliação Prévia. 

Em 1982, a referida Academia, acolhendo 

a nossa proposta, designou comissão, que integramos juntamente com 

o ex-Ministro José de Segadas Vianna e o então Presidente da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Seção do Rio de Janeiro), Eugênio Roberto 

Haddock Lobo, encarregada de elaborar o precitado anteprojeto. 

Ainda nesse ano ele foi encaminhado ao Ministro do Trabalho e ao 

Congresso Nacional; mas não teve solução, apesar do apoio recebido 

do Fórum de Debates sobre a Justiça do Trabalho (Gramado, 1984) e 

do Encontro Anual de Presidentes e Corregedores da Justiça do 

Trabalho (Brasília, 1988). 

Em 1993, o Presidente Itamar Franco 

submeteu ao Congresso Nacional o projeto de lei preparado pelo seu 

Ministro do Trabalho, Marcelo Pimentel, que repetiu, em boa parte, o 
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texto da Academia; mas também não logrou êxito. Por fim, em 1998, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso o 

projeto que se transformou em Lei n. 9.958, que fora elaborado com 

base em proposições de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 

algumas das quais repetindo disposições do anteprojeto da Academia. 

C - Criação, modalidades e composição 

das Comissões de Conciliação Prévia - A Lei n. 9.958, introduziu o 

Título VI-A na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), composto dos 

arts. 625-A e 625-H. Em face ao estatuído no primeiro desses artigos, 

as empresas e os sindicatos, conforme o caso, poderão instituir as 

referidas Comissões. Sua criação, portanto, é facultativa, ao contrário 

do que estabeleciam o anteprojeto da Academia Nacional de Direito do 

Trabalho e o projeto do Governo Federal enviado ao Congresso. Este 

último tornava obrigatório o funcionamento das Comissões nas 

empresas com mais de cinqüenta empregados. 

Dos termos da citada lei resultam quatro 

modalidades de Comissões: 

a) intraempresarial, criada por ato unilateral da 

administração da empresa; 

b) por grupo de empresas, criada por decisão da 

administração das respectivas empresas; 

c) para determinadas empresas de uma categoria 

econômica, criada por acordo coletivo firmado entre a 

empresa e o sindicato, ou sindicatos! representativos dos 

seus empregados; 

d) intersindical, criada por convenção coletiva celebrada 

entre sindicato, ou sindicatos, de empregadores e 

sindicato, ou sindicatos, de trabalhadores, para todas as 
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empresas das correspondentes categorias ou grupos 

econômicos. 

As Comissões instituídas por empresas 

serão compostas de dois a dez membros e igual número de suplentes 

A metade será eleita pelos empregados interessados, em escrutínio 

secreto, fiscalizado pelo sindicato, ou sindicatos, dos trabalhadores. A 

outra metade será indicada pela administração da empresa ou, se for o 

caso, das empresas componentes do grupo. O mandato é de um ano, 

permitida uma reeleição (art. 625-B). 

A composição e o funcionamento das 

Comissões sindicais ou intersindicais, serão livremente reguladas pelos 

acordos coletivos ou, se for o caso, pelas convenções coletivas (art. 

625-C). 

No dispositivo referente às Comissões de 

empresas, a lei assegura a estabilidade absoluta dos empregados 

eleitos, proibindo sua despedida até um ano após o final do mandato, 

salvo se cometerem falta grave apurada em inquérito promovido pela 

Justiça do Trabalho (§ 1° do art. 625-B). Nas Comissões instituídas 

pelos instrumentos da negociação coletiva, a matéria deverá ser por 

eles regulada; mas, a nosso ver, essa garantia não poderá ser negada 

aos trabalhadores eleitos, porquanto o art. 8° , VIII da Constituição 

consagrou essa estabilidade aos trabalhadores eleitos pelo sindicato 

para representar sua categoria profissional. 

D - Competência e funcionamento - As 

Comissões têm "a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais 

do trabalho"( art. 625-A). 

Está preservado, assim, o princípio de que 

os conflitos coletivos devem ser objeto de negociação coletiva, com a 
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participação dos sindicatos de trabalhadores (reserva sindical), tal 

como resulta das Convenções n.98, de 1949, e n. 154, de 1981. Aliás , 

a Constituição brasileira reconhece a eficácia das convenções e dos 

acordos coletivos de trabalho (art. 7°, XXVI) e torna "obrigatória a 

participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho" (art. 

8° , VI). Releva assinalar ainda, que a instituição de comissões 

sindicais e intersindicais para tentativa de conciliação das controvérsias 

individuais de trabalho terá de ser objeto dos instrumentos da 

negociação coletiva. 

Se a Comissão estiver funcionando, quer 

na empresa ou grupo de empresas, quer na categoria ou grupo 

econômico a que se refere a convenção ou o acordo coletivo, qualquer 

reclamação trabalhista terá de lhe ser submetida como condição 

indispensável ao ajuizamento da competente ação na Justiça do 

Trabalho (art. 625-D). 

O anteprojeto da Academia, que 

atualizamos em 1996 e o encaminhamos ao então Ministro do 

Trabalho, explicitava que 

"O Mandado de Segurança, a Ação Rescisória, a Ação 

Anulatória, as Ações Cautelares e outras insusceptíveis 

de transação entre empregados e empregadores não 

estão sujeitos aos procedimentos prévios de conciliação 

de que trata esta lei".(§ 2° do art. 1 O). 

A lei aprovada foi omissa a respeito. 

Entretanto, por uma questão de lógica jurídica, afigura-se nos que a 

jurisprudência se firmará no sentido da disposição supra transcrita , 

porquanto não teria sentido tentar-se a conciliação em ações que não 

ensejam transação entre as partes interessadas .. 
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O empregado convocado para as reuniões 

da Comissão terá direito de afastar-se do seu trabalho normal, sem 

prejuízo do salário e do cômputo das horas de afastamento como 

tempo de serviço (§ 2° do art. 625-B). 

Caso existam na mesma localidade, 

Comissão de empresa e Comissão sindical, o trabalhador optará por 

uma delas, que assim ficará preventa (§ 4° do art. 625-0). 

A Comissão terá o prazo de dez dias para 

intentar a conciliação. Esgotando-se o prazo sem efetivar-se a 

conciliação ou , desde logo, quando esta malograr, a Comissão 

fornecerá ao empregado e ao seu empregador uma declaração sobre a 

tentativa de conciliação, com a descrição do seu objeto, a qual terá 

deverá ser juntada à eventual ação judicial trabalhista (§ 2° do art. 625-

0 e parágrafo único do art. 625-F). Obtida a conciliação, será lavrado 

um termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu 

representante e pelos membros da Comissão. Esse termo, cuja cópia 

será fornecida às partes, constituirá 

"título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória 

geral, exceto quanto às parcelas expressamente 

ressalvadas" (art. 625-E). 

E - Condição para a ação judicial e sua 

constitucionalidade - Como vimos, a criação de Comissão Conciliação 

Prévia é uma faculdade legal. No entanto, desde que ela exista na 

empresa ou na categoria econômica da empresa da qual o trabalhador 

é empregado, este só poderá ajuizar ação na Justiça do Trabalho 

depois de obter a comunicação formal da Comissão de que foi 

malograda a conciliação do respectivo litígio. Trata-se, pois, de 

condição essencial à propositura da reclamação no âmbito judicial. 
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Alguns poucos juristas entendem que é 

inconstitucional a vedação do ingresso no Judiciário antes da tentativa 

de conciliação. Isto por que o art. 5° da Lei Magna preceitua, no seu 

inciso XXXV, que 

"a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Aliás, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio aJUizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2.160-5 perante o Supremo Tribunal Federal , 

pleiteando a declaração da mencionada inconstitucionalidade, sob o 

fundamento de que a Lei n. 9.958 

"estabeleceu, no art. 625-D e em seus §§ 2° e 3° ", nítida 

restrição ao direito público subjetivo dos cidadãos de 

submeter à apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito decorrente da relação da empresa". 

Suprema Corte. 

Essa ação ainda não foi decidida pela 

Cumpre ponderar, no entanto, que renomados 

professores têm se manifestado no sentido da constitucionalidade da 

exigência. E, a nosso ver, com absoluta razão, de vez que a 

tramitação do caso perante a Comissão Prévia de Conciliação está 

limitada a dez dias (art. 625-F), durante os quais fica suspenso o prazo 

prescricional do direito ao ajuizamento da reclamação trabalhista na 

Justiça do Trabalho (art. 625-G). 

Na lúcida lição do professor Estevão 

Mallet, 

"o direito constitucional de ação não torna ilícita toda e 

qualquer condicionante imposta ao pedido de tutela 

jurisdicional. Seu verdadeiro alcance está, como 

mostrou Pontes de Miranda - de longe o mais 
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autorizado intérprete de várias Constituições 

brasileiras - em que os legisladores ordinários 

nenhuma regra podem editar que permita preclusão 

em processo administrativo, ou em inquérito 

parlamentar, de modo que se exclua (coisa julgada 

material) a cognição pelo Poder Judiciário. Quer isso 

dizer, em outras palavras, que se proíbe, apenas, seja 

a autoridade administrativa transformada em última 

instância, porque 'o titular do direito, não se 

conformando com decidido, pode propor ação judicial. 

A última palavra tem-na a Justiça'. Não se estabeleceu 

pois, a obrigação de dever ser sempre da Justiça não 

só a última, como também a primeira palavra, em 

matéria de direito ou interesse. Donde não haver, em 

princípio, abusividade em condicionar-se a propositura 

de ação, inclusive, à prévia tentativa de conciliação. 

Em princípio, porque a condicionante não pode 

prevalecer quando haja necessidade de tutela 

jurisdicional imediata, em virtude da ameaça de dano 

irreparável" ("Apontamentos de Direito Processual do 

Trabalho" (São Paulo, L Tr., 1997, pág. 24 ). 

No mesmo sentido pronunciou-se a douta 

professora da Universidade de São Paulo, Ada Pellegrini Granover, no 

Congresso de Direito Processual do Trabalho promovido, na cidade de 

São Paulo, pela Editora L Tr: 

"É certo que a Constituição assegura a 

inafastabilidade do controle jurisdicional no inc. XXXV 

do art. 5°, mas é igualmente certo que o exercício do 

direito da ação não é absoluto, sujeitando-se a 

Pág, 15 



• 

condições (as condições da ação), a serem 

estabelecidas pelo legislador." 

Essas condições -- desde que razoáveis, dentro do 

critério substancial das garantias do devido processo 

legal -- são legítimas e se subsumem às categorias 

clássicas da possibilidade jurídica, da legitimação para 

a causa e do interesse de agir (art. 267, VI CPC). 

Ora, é exatamente na categoria do interesse de agir 

que se inserem as técnicas pelas quais o legislador 

pode exigir, para o ajuizamento da ação, o esgotamento 

prévio das vias administrativas, desde que o faça em 

termos razoáveis". 

Vale assinalar, por outro lado, que o direito 

comparado evidencia a utilização, cada vez maior, dos procedimentos 

alternativos de solução dos litígios, entre os quais a tentativa de 

conciliação assume lugar de relevo. 

VI - EXPERIÊNCIAS ANTERIORES E MALOGRO DA 

CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA. 

O Título VI da CLT sobre as convenções 

coletivas de trabalho, oriundo do projeto que elaboramos em 1965, 

como Ministro do Trabalho e Previdência Social , estatuiu que 

"As convenções e os acordos poderão incluir entre suas 

cláusulas disposição sobre a constituição e 

funcionamento de comissões mistas de consulta e 

colaboração no plano da empresa" (art. 621 ). 

Dentre as raras comissões institu ídas, 

merece destaque a estipulada no acordo coletivo do trabalho de 19 de 
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setembro de 1969, firmado entre a Companhia de Telecomunicação do 

Paraná e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Telefônicas e 

Rádio Telefônicas de Curitiba. Nele foi criado o Comitê de Conciliação, 

integrado por dois representantes do sindicato e dois da empresa, que 

empreendeu elogiável tarefa na conciliação das controvérsias atinentes 

à interpretação das normas do acordo coletivo e à execução dos 

contratos de trabalho. 

Muito bom êxito tem obtido a "Comissão 

Extrajudicial de Solução de Conflitos Individuais", instituída por 

inspiração do Juiz do Trabalho aposentado Ismael González, no 

Acordo coletivo do trabalho celebrado, em 6 de agosto de 1997, entre o 

Banco ltaú e o Sindicato dos Bancários de Campinas, no Estado de 

São Paulo. Outros acordos coletivos foram seguidamente firmados 

entre o Banco e 41 Sindicatos de Bancários, abrangendo nada menos 

do que 194 cidades no território brasileiro. Segundo me informou o Dr. 

González, dos 429 empregados despedidos desde a criação das 

comissões, 205 as procuraram e 177 litígios foram conciliados até 16 

de novembro de 1999. 

Outras experiências de sucesso vêm 

sendo realizadas pelos Núcleos lntersindicais de Conciliação criados 

nas cidades de Patrocínio, no Estado de Minas Gerais, e Maringá, no 

Estado do Paraná, por iniciativa dos respectivos Juízes do Trabalho. 

Desde a instituição das mesmas, dos 44.767 casos atendidos pelo 

Núcleo de Patrocínio, somente 587 não foram conciliados, enquanto 

que dos 1.061 casos submetidos ao Núcleo de Maringá, apenas 21 

tiveram de ser ajuizados na Justiça do Trabalho. 

Esclarece o ilustre Juiz Antônio Gomes 

Vasconcellos, que promoveu a instituição do Núcleo lntersindical de 

Conciliação Trabalhista (NINTER), de Patrocínio, que, além da Seção 
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lntersindical de Conciliação, nele funciona também o Conselho 

Tripartite, do qual participam espontaneamente agentes do Poder 

Público, inclusive fiscais do trabalho e ele próprio, Juiz do Trabalho e 

seu grande animador. Consoante o seu depoimento, o Núcleo busca 

"um espaço iterativo entre os sindicatos e todas as 

demais instituições que atuam ou influenciam as relações 

de trabalho; um espaço permanente de negociação 

coletiva; diagnóstico e prevenção das causas dos 

conflitos; disponibilização da conciliação, mediação e 

arbitragem como meios extrajudiciais de conflitos; 

assistência rescisória paritária segura e definitiva; 

orientação e informação às categorias vinculadas ao 

Núcleo" ("Suplemento da AMATRA de Minas Gerais, Ano 

2000, pág. 3). 

Não obstante o funcionamento de alguns 

cursos de mediação, certo é que, no Brasil a quase totalidade 

dos litígios individuais de trabalho não têm sido submetidos à 

conciliação e mediação de caráter privado. E as Delegacias 

Regionais do Ministério do Trabalho tentam apenas a 

conciliação dos conflitos coletivos, deixando para os órgãos 

de primeiro grau da Justiça do Trabalho a tarefa de mediar o 

acordo das partes nos dissídios individuais. 

Isto se explica, a nosso ver, por dois 

fatores: 

a) os trabalhadores confiam mais na imparcialidade dos 

Juízes do Trabalho, os quais têm conseguido 

conciliar entre 45 a 50% dos dissídios individuais 

ajuizados. Daí também não apelarem para a 

arbitragem em litígios individuais ou coletivos; 
Pág, 18 
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b) os empregadores temem que o acordo promovido 

em conciliação voluntária possa ser anulado pela 

Justiça do Trabalho quando os seus tribunais 

concluirem que houve renúncia proibida e não 

transação, só admissível na existência de res dubia 

Tratando-se, porém, de conciliação efetuada 

perante Comissão Prévia de Conciliação, o novo 

art. 625-E, da CLT, como já registramos , 

estabelece, no seu parágrafo único, que ela "terá 

eficácia liberatória geral", salvo quanto às verbas 

expressamente ressalvadas pelo trabalhador sobre 

as quais não tiver havido acordo. 

Afigura-se-nos que os Núcleos 

lntersindicais de Conciliação, que tanto sucesso vêm obtendo nas 

cidades de Patrocínio e Maringá, podem funcionar como as Comissões 

previstas no parágrafo único do novo art. 265-A da CLT, desde que sua 

composição e funcionamento tenham sido, ou venha a ser, definidos 

em convenção coletiva (art. 625-C). 

Acredito, por outro lado, que se os 

sindicatos e os empresários prestigiarem a criação e o funcionamento 

das Comissões de Conciliação Prévia, como vem fazendo, por exemplo 

a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o movimento 

processual dos tribunais do trabalho, atualmente em torno de dois 

milhões e trezentas mil novas ações por ano, será sensivelmente 

reduzido em benefício, sobretudo, dos trabalhadores. 
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SEMINÂRIO INTERNACIONAL SOBRE NEGOCIAÇÃO ~ RELAÇÕES DE TRABALHO 

(Rio de Janeiro, 08 a 10 de abril de 1981) 

Tema II: Os sistemas atuais de representação classista 

Expositor: Arnaldo Lopes Sdssekind - Representante do Brasil no 

Conselho de Administração da OIT, Ministro (aposenta

do) do T.S.T. e ex-Ministro do Trabalho e da Previdên 

cia Social. 

I - Introdução 

O sindicato é, no mundo contemporâneo, o instrumento b~ 

sico e preponderante da representação das classes dos empregado -

res e dos trabalhadores para a defesa, no mais amplo sentido, dos 

interesses econômicos ou profissionais dos grupos representados • 

Consoante preceitua a Convenção 87, da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) , "concercente à liberdade sindical e à proteção 

do direito sindical" (1948) , 

"o termo organização significa toda organiza

ção de trabalhadores ou de empregadores tendo 

por fim promover e defender os interesses dos 

trabalhadores e dos empregadores" (art.lO). 

O "Pacto- Internacional sobre Direitos Econômicos, So 

ciais e Culturais", aprovado pela Assembléia Geral das Nações Uni 

das em 16 de dezembro de 1966, e cuja vigência teve inicio em 

1976, determina aos Estados a que ele aderirem a obrigação de as

segurar 

"o direito que tem os sindicatos de exercerem 

livremente sua atividade sem outras limita 

ções do que as previstas em lei e que consti

tuem medidas necessárias numa sociedade demo

crática, no interesse da segurança nacional ou 

da ordem pÚblica, ou para proteger os direi -

tos e as liberdades de outrem" (art. 89, ali

nea .2,) • 
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No mesmo sentido dispõe a Convenção 87: 

"No exercicio dos direitos que lhes são reco

nhecidos pela presente convenção, os trabalha

dores, os empregadores e suas organizações 

respectivas são obrigadas, tal como as outras 

pessoas ou coletividades organizadas, a res -

peitar a legalidade" (art. 89, n9 I). 

E, para preservar a autonomia dos sindicatos frente aos governos, 

estabelece: 

"As organizações de trabalhadores e de empre -

gadores não estio sujeitas à dissolução ou à 

suspensão por via administrativa" (art. 49). 

Dentro desse contexto, o sindicato deve ter liberdade de 

adotar os seus estatutos, fixar os seus objetivos e formular o seu 

programa de ação. Mas, como, reiteradamente, tem afirmado o Comi -

tê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT, 

"Para colocar os sindicatos ao abrigo das vi

cissitudes pollticas e para afastá-los da de

pendência aos poderes pÚblicos, o Comitê esti 

ma que seria desejável que as organizações 

profissionais limitassem sua atividade - sem 

prejulzo da liberdade de opinião de seus mem-

bros a questões profissionais e sindicais, 
• e que o Governo, por outra parte, se abstive~ 

se de intervir no funcionamento dos sindica -

tos" (OIT, "La liberdad sindical - Recopila -

ción de decisiones del Comité de Liberdad Sin 

dica!", Genebra, 2a.ed., 1976, pág.42). 

Tanto a Convenção 87, como a 98 (esta, ratificada pelo 

Brasil, dispÕe sobre o direito de sindicalização e de negociação 

coletiva), referem a organizações de trabalhadores e de empregado
res. A primeira, faculta à legislação nacional excluir do seu âm -

bito de aplicação apenas as Forças Armadas e a Policia (art.99, n9 
I); a segunda, porém, não se aplica aos funcionários pÚblicos(art. 
69) • 
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II - Da estrutura e da pirâmide sindical 

O Direito Comparado revela que as organizações de empre

gadores (nem sempre têm a denominação de sindicato) reúnem, quase 

corno regra, integrantes da mesma categoria econômica (comumente d~ 

nominada de "indústria") ou de categorias similares. Já a estrutu

ra dos sindicatos de trabalhadores apresenta variadas formas: 

a) por profissão ~ ofício, em virtude da qual os traba
lhadores de urna profissão ou do mesmo ofício se agre

miam no correspondente sindicato, independentemente da 

natureza da atividade preponderante nas empresas on

de trabalham. Essa organização horizontal, caracter!~ 

tica das primeiras organizações de trabalhadores, co~ 

titui hoje u~a exceção, sendo criticada pelos sindic~ 

listas por ensejar a formação de "um espírito de ari~ 

tocracia do ofÍcio" (Orlando Gomes e Elson Gottschalk, 

"Curso de Direito do Trabalho", Rio, 4a.ed., 1971 , 

pâg.504), porquanto dificulta a representação sindi

cal de grandes contingentes de trabalhadores; 

b) por categoria ~ indústria, em razao da qual todos os 

que trabalham em empresas interligadas pela realiza -

ção de atividades iguais ou análogas compÕem o quadro 

representado pelo correspondente sindicato, indepen -

denternente da profissão, ofício ou ocupação que exer

cem. ~ a chamada organização vertical, que prevalece 

na maioria dos países; 

c) por empresa, em que os empregados de uma só empresa , 

independentemente das funções que nela exercem,são r~ 

presentados exclusivamente pelo respectivo sindicato. 

Essa modalidade de organização, que é também vertical, 

é muito combatida pelo movimento sindical independen
te. 

Em alguns países, em face do princípio da liberdade a~s~ 
gorada a trabalhadores e empregadores de organizarem quantos sind! 

cates desejarem (pluralidade sindical), com o campo de representa

ção que explicitarem nos respectivos estatutos - funcionam, paral~ 
lamente, sindicatos de todos os tipos.Pondere-se, ainda, que, em 

certos países, os altos empregados, exercentes de funções de dire

ção ou supervisão da empresa, estão proibidos de filiar-se aos sig 
dicatos representativos dos demais trabalhadores, sendo que, mesmo 
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~ 
onde não vigora essa proibição, a liberdade de constituir sin~ 
to propicia àqueles empregados a organização de sindicatos próprios. 

A finalidade dessa separação é a de "impedir toda ingerência dos ' 

empregadores nas atividades sindicais e prevenir todo conflito de 

interesses em que poderia tomar parte o pessoal de direção" ( Jay 

Erstling, "El derecho de sindicación", Genebra, 1978, pig.9). 

o sindicato tem, em geral, delimitada a base territorial 

da sua representação, embora, em determinadas atividades, as pecu

liaridades da profissão justifiquem a instituição de sindicatos na 

cionais. Contudo, hi casos em que a legislação impõe a constitui -

ção de sindicatos nacionais. ·Assim, por exemplo, na URSS, existem 

apenas 23 sindicatos nacionais, correspondentes às categorias pre

ordenadas pelo Estado. A esses sindicatos se filiam os Comitês Sin 

dicais locais ou de fábricas, que representam "os interesses dos 

trabalhadores da empresa, estabelecimento ou organização em maté -

ria de produção, trabalho, vida corrente e cultura" (art. 230 do 

CÓdigo do Trabalho). 

Comumente, os sindicatos se organizam em federações, se

ja de âmbito regional ou nacional, seja agremiando sindicatos de 

todos os matizes (uniÕes ou federações ecléticas) ou apenas os que 

representam empregadores ou trabalhadores do mesmo ramo econômico 

ou profissional. E as federações podem formar confederações nacio

nais especificas para cada ramo da economia ou confederações ge 

rais (centrais sindicais) agrupando entidades representativas de 

atividades pertinentes aos diversos setores da atividade econômica 

ou profissional. 

Nos pa!ses em que vigora o regime da pluralidade sindi -

cal, podem coexistir - e geralmente coexistem - federações e confe 

derações agremiando entidades representativas da mesma categoria ' 

ou profissão. 

A Convenção 87, aludindo às entidades sindicais de grau 

superior, prescreve: 

"As organizações de trabalhadores é de empreg~ 

dores têm o direito de constituir federações e 

confederações, assim como o de a elas se filia 
rem; e toda organização, federação ou confede
ração têm o direito de se filiar às organiza -

ções internacionais de trabalhadores e empreg~ 
dores" (art. 59). 



III - Da unidade e da pluralidade sindical 

A unidade sindical, isto é, a constituição de um Único 

sindicato para representar, em determinada base territorial, os i~ 

teresses dos trabalhadores da mesma categoria, profissão ou empre

sa e os dos empregadores que empreendem atividades iguais ou simi

lares, constitui um ideal defendido pelos sindicalistas. Mas prev~ 

lece no sindicalismo internacional, e também na doutrina, o enten

dimento de que a unidade sindical não deve ser imposta por lei. A 

pluralidade sindical significa a possibilidade de coexistência de 

diversos sindicatos no mesmo grupo abstrato de empregadores ou _de 

trabalhadores. 

.. 
Quando a lei estatui, direta ou indiretamente, que so se 

poderá constituir, num mesmo limite territorial, uma organização ' 

sindical de trabalhadores para cada categoria, profissão ou empre

sa, não podendo, igualmente, os empregadores de um mesmo setor de 

atividades criar mais de um sindicato - diz-se que existe o mono -

pÓlio sindical. 

Segundo renovados pronunciamentos do já mencionado Comi

tê de Liberdade Sindical, 

"apesar de que os trabalhadores podem ter in

teresse em evitar que se multipliquem as org~ 

nizações sindicais, a unidade do movimento - -
sindical não deve ser imposta mediante inter-

venção do Estado por via legislativa, pois e~ 

sa intervenção é contrária ao principio incor 

porado nos arts. 29 e 11 da Convenção n9 87 " 
(OIT, "Recopilación de decisiones" cit., pág. 

7) • 

A legislação comparada revêla, entretanto, que em 38 

pa!ses, pelo menos, os respectivos sistemas legais impõem ou indu 

zem o sindicato Único: 

A - nos seguintes paises a lei impõe o sindicato Único 

ou exige que o sindicato reúna, como m!nimo, metade 

dos participantes da categoria, profissão ou empre

sa: Argélia, Bielorrússia, Bol!via, Brasil, Checos

lováquia, Chile (só para sindicatos de empresa), c2 

lÔmbia, Congo, Cuba, Egito, EtiÓpia, Filipinas, Ho~ 
duras, Irak, Jordânia, Kuwait, L!bia, Mauritânia , 
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y 
, México (só para trabalhadores a serviço do Estado) 

Nicarágua, Panamá, Peru, Polônia, Salvador, SÍria, Su 

dão, Ucrânia, URSS, Tanzânia e Zâmbia; 

B -nos seguintes países o Ministério do Trabalho ou ór -
-gao similar tem a faculdade de negar registro a um 

sindicato ou não a~torizar sua constituição, se,a seu 

juizo, o sindicator~xistente representar adequadamen

te os interesses da categoria, profissão ou empresa : 

Austrália, Guatemala, Kênia, Malásia, Nigéria,Nova Ze 

lândia, Singapura e Uganda. 

(fontes: "Commission d'experts pour l'application des 

conventions et recommandations", OIT, "Rapport III 
-Partie 4B", Genebra, 1973, pags. 30 a 34; Erstling , 

ob.cit., págs. 19 a 27). 

Como se infere, a unidade sindical, imposta por lei ou 

por ato de autoridade, é adotada, com raras exceções,em países que 

se encontram ainda em vias de desenvolvimento ou que possuem econo 

mia planificada e dirigida pelo Estãdo. 

Nos países comunistas, a adoção desse principio atende a 

interesses político-administrativos, porque o monopÓlio sindical ' 

determina a formação de uma só estrutura hierarquizada, em cuja 

cúpula o Conselho Central dos Sindicatos (ou uma Confederação Ge -
ral) dirige todo movimento sindical na conformidade da orientação 

traçada pelo Governo. Somente na Polônia, e agora, as organizações 

sindicais filiadas ao movimento chamado "Solidariedade" se insurgi 

ram contra a obrigação estatutária de obedecer ao comando do Parti 

do Comunista, que se confunde com o poder governamental. 

Os países em vias de desenvolvimento, subdesenvolvidos ' 

ou desigualmente desenvolvidos, nos quais se impõe a unidade sindi 

cal, a consagração desse principio resulta das condições sócio-ec2 

n&micas, que dificultam a configuração do espÍrito sindical, sobre 

tudo nas zonas de reduzida densidade operária. 

Para que haja sindicatos autenticamente representativos 

dos correspondentes grupos, é indispensável que entre os componen

tes destes exista espírito sindical. Mas este - e isso é um dado 

sociolÓgico - surge espontaneamente apenas nas zonas de grande co~ 
centração de trabalhadores. Ora, nas regiÕes não ~industrializadas 

e de baixo Índice de atividades econômicas, a inocorrência de con

centrações operárias desfavorece a generalização dessa mentalidade 
e, como corolário, a constituição de sindicatos fortes. 
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Destarte, permitir a pluralidade sindical num pais onde 

nao há espirito sindical generalizado e que, por isso mesmo, apr~ 

senta baixos niveis de sindicalização, importa em permitir a divi 
-sao e o conseqüente enfraquecimento dos sindicatos. Demais disto, 

a experiência registra que a pluralidade sindical propicia a org~ 

nização de sindicatos segundo as conotações politicas, filosÓfi -

cas ou religiosas dos respectivos associados. Mesmo em nações pl~ 

namente desenvolvidas, com arraigado espirito sindical, isso se 

verifica, sobretudo entre os trabalhadores. Na França, por exem -

plo, sindicatos paralelos, nos mesmos grupos de trabalhadores, e~ 

tão filiados às seguintes centrais sindicais: Confederação Geral 

dos Trabalhadores (CGT), Confederação Geral dos Trabalhadores Fo~ 

ça Operária (CGTFO) , Confederação Francesa Democrática do Traba -

lho (CFDT), Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos(CFTC), 

Confederação Nacional do Trabalho (CNT) , Confederação Autônoma do 

Trabalho (CAT) e Confederação Geral dos Sindicatos Independentes 

(CGSI) (Cf. J.M. Verdier, "Syndicats", Paris, 1966, págs.49 a 52). 

E este exemplo se repete em diversos palses, 

A pluralidade sindical não atende, portanto, à lição do 

douto Georges Scelle, para quem "há uma contradição fundamental ' 

entre o fato de se dar ao sindicato a incumbência de representar e 

defender o interesse profissional e a liberdade concedida aos mem 

bros de uma profissão de formar sindicatos antagônicos ••• O inte

resse profissional é um - e é um interesse coletivo - que nao se 

confunde com a soma dos interesses de cada um dos membros da pro

fissão" ("Legislation Industrielle", Paris, 1927, pág.319). 

Nos Últimos anos, em nosso pais, tornou-se moda dizer -

se que a unidade sindical prevista em lei, que pressupÕe o dimen

sionamento das atividades e profissões num quadro previamente a -

provado, constitui um principio fascista. ~ verdade que a Carta ' 

del Lavoro adotou esse principio. Não menos verdade é, porém,que, 

antes de Mussoline, ele foi defendido por Lenine e que a RÚssia c2 

munista o consagrou desde logo, constituindo, ainda hoje, um dos 

pontos cardiais da legislação sindical da URSS e de outros paises 

comunistas. Certo é, portanto, que não se trata de um preceito fa~ 

cista ou comunista, mas, simplesmente, de um principio de direito 
sindical. 

Vale ponderar, finalmente, que a pluralidade de sindic~ 
tos impÕe a necessidade de se determinar qual a associação que r~ 

presentará o grupo abstrato nos procedimentos da negociação cole

tiva - aspecto juridico que será examinado oportunamente por este 
Seminário. 
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IV - ~ sistema sindical brasileiro r 
o Titulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)con 

sagrou os seguintes principies: 

A) unidade sindical (art.516), razao por que o sindicato 

Único de uma categoria ou profissão, na corresponden

te base territorial (art.517), é o representante le

gal dos respectivos interesses gerais, em favor de tQ 

dos os seus integrantes, e dos interesses individuais 

dos associados concernentes à atividade ou profissão 

exercida (art.513); 

B) enquadramento sindical preordenado (quadro de ativid~ 

des e profissões a que se refere o art.577), em que a 

regra consiste na constituição de sindicatos por cat~ 

gorias econômicas ou profissionais especificas (art • 

570 caput) e, excepcionalmente, por categorias simil~ 

res ou conexas (parãg. Único do art. 570). A ativida

de Única ou preponderante da empresa define a catego

ria econômica a que pertence; contudo, se ela empree~ 

der várias atividades autônomas, os respectivos seto

res integrarão categorias diversas (art.581) .Os traba 

lhadores são qualificados, como regra, na categoria 1 

profissional correspondente ã categoria econômica da 

empresa de que são empregados, independentemente da 

profissão ou oficio que exercem (art. 511, § 29); mas, 

por exceção, a sindicalização dar-se-á por profissão 

ou oficio, quando os seus exercentes, submetidos a es

tatuto profissional especial ou a condições singula -

res de vida, constituirem "categoria profissional di

ferenciada" (art.511, § 39); 

C) contribuição sindical compulsória de todos os que in

tegram categorias econômicas ou profissionais e pro -

fissões, em favor do sindicato que legalmente os re -

presenta (art.579), independentemente das mensalida -

des devidas pelos associados; 

D) proibição de atividade pol!tico-partidária (art.S21); 

E) pirâmide sindical hierarquizada para cada um dos ramos 

da economia e para as profissões liberais (art.535) , 
proibida, em conseqfiência, a organização de central 1 

sindical. 
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o limite de tempo a que está sujeito o expositor nao peE 

mite detida análise desses principies. Cumpre-nos aduzir, no entan 

to, algumas considerações e conclusões. 

o Brasil é um pais desigualmente desenvolvido, onde con

vivem regiÕes plenamente desenvolvidas, em vias de desenvolvimento 

e subdesenvolvidas. Ainda nas primeiras décadas do século em curso, 

a economia preponderantemente rural e uma indústria incipiente con

figuravam pequenas ilhas de densidade operária num território de d!_ 

mensões continentais. Assim, condições histórico-sociolÓgicas dif!. 

cultavam a generalização do espÍrito sindical, obstando, logicame~ 

te, a multiplicação de sindicatos fortes. Foi o próprio Estado quem, 

por intermédio do Ministério do Trabalho, incentivou a sindicaliz~ 

ção e colaborou na organização de sindicatos, sobretudo entre 1940 

e 1960. Essa circunstância gerou v!nculos de subordinação de muitos 

dirigentes sindicais àquele Ministério - vinculação que vem sendo 

rompida à medida em que o desenvolvimento econômico nacional, pri~ 

cipalmente no setor_·industrial, gera grandes concentrações operá -

rias e, por Óbvia conseqüência, sindicatos fortes. 

Esse estágio, porém, não é comum a todos os ramos da eco

nomia em todas as regiÕes do pais. o Último inquérito estatístico ' 

sindical, realizado pelo Centro de Documentação e Informática do 

Ministério do Trabalho, tendo como data-base o dia 31 de dezembro de 

1976, registrou que apenas 31,09% dos trabalhadores urbanos esta 

vam sindicalizados. E esse percentual, que não computou os baixos 

Indices da sindicalização rural, corresponde à média nacional, para 

cujo cálculo são consideradas as taxas mais altas verificadas nas 

cidades de grande densidade operária e, bem assim, a sindicalização 

praticamente obrigatória nas atividades portuárias. Estados como a 

Bahia, Minas Gerais e Paraná se colocaram abaixo da média, com 26,50%, 

26,52% e 26,85% de sindicalizados urbanos, respectivamente. Os meno 

res Índices corresponderam aos Estados do Acre, com 9,39%, e de Ma

to Grosso (antes de sua divisão), com 8,72%. 

Esse quadro evidencia, inquestionavelmente, que nao se p~ 

de reformular as leis sindicais e, nem mesmo, a legislação geral do 

trabalho, pensando apenas na situação pertinente a algumas cidades 

brasileiras. E a primeira conclúsão que se impõe, proclamada e rei

terada nos congressos de trabalhadores, é a de que cumpre preservar 

o princÍpio da unidade sindical consubstanciado em lei. Por seu tur 

no, a organização sindical unitária desaconselha o funcionamento de 

uma Confederação Geral para os empregadores e outra para os traba -

lhadores, porque a experiência demonstra que, em alguns pa!ses, o 
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Governo dirige todo movimento sindical por intermédio delas, en -

quanto que em outros as centrais, principalmente as de trabalhado

res, se transformam num quarto poder dentro do Estado. 

Foram as precitadas condições que levaram o Estado, em 

1940, a criar a contribuição sindical compulsória, então denomina

da "imposto sindical", com o objetivo de fortalecer as finanças das 

associações sindicais e delas aproximar, por uma vinculação indir~ 

ta, todos os integrantes das categorias e profissões representadas. 

Trata-se, na verdade - esta sim - de uma instituição do direito fa~ 

cista italiano. Mas, nos seus efeitos, se equipara is "quotas de 

solidariedade" permitidas nos Estados Unidos e na Suiça e vulneram 

tanto o princÍpio da liberdade sindical como a cláusula de filiação 

obrigatória ao sindicato celebrante de uma convenção coletiva,cuja 

inclusão é autorizada nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Méxi

co, Suécia e outros pa!ses (Cf. Erstling, ob.cit.,págs.49 a 57). 

A contribuição sindical brasileira, sendo um tributo ins 

tituído pela União (art. 21, § 29, n9 I, da Constituição), que é 

arrecadado pelo sindicato por delegação do poder pÚblico (art.l66, 

§ 19, da Const.), está sujeita i fiscalização do Ministério do Tra 

balho. E é precisamente esse controle, aliado à faculdade concedi

da ao Ministro do Trabalho de intervir nas entidades sindicais e 

afastar as respectivas diretorias (art.528), que estabelece a vin

culação destas ao Ministério do Trabalho. 

Quanto ao tributo sindical, pensamos que já se pode pen

sar, com as devidas cautelas, na sua progressiva extinção, pois se 

é sabido que, sem a receita compulsória, muitos sindicatos não têm 

condições de sobrevivência, é inegável que outras já possuem núme

ro de associados capaz de assegurar-lhes autonomia financeira. 

Em conferência proferida na Escola Superior de Guerra,s~ 

gerimos, com pequenas modificações,oque a respeito consignou o pre 

fessor Evariste de Moraes Filho no seu anteprojeto de CÓdigo do 
Trabalho: 

"a) os associados dos sindicatos ficariam isen 

tos do tributo, visto que já contribuem com 

as mensalidades; 

b) por deliberação da assembléia geral, o sin 

dicato que reunisse, como associados, mais 
de um terço (l/3) dos integrantes da cor -

respondente categoria ou profissão, pode -

ria renunciar i contribuição compulsória , 

caso em que o tributo deixaria de ser devi 

do pelos respectivos trabalhadores ou em -
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empregadores; 

c) seria facultado ao sindicato de trabalhad~ 

res, na hipótese de alinea anterior, incl~ 
ir nos instrumentos de negociação coletiva, 

ou, havendo dissidio, pleitear da Justiça ' 

do Trabalho, cláusula de desconto, na remu

neração dos não associados, de um percentu

al da elevação salarial obtida, no primeiro 

mês de pagamento, cujo produto lhe seria de~ 

tinado pelos respectivos empregadores" 

(ESG, "As perspectivas juridicas do trabalh~ 

dor .e do sindicalismo no Brasil", Rio,l979, 

págs.l6/7). 

No concernente à intervenção nas entidades sindicais por 

ato de autoridade administrativa, cumpre lembrar que o anteprojeto 

de atualização da CLT, elaborado por Comissão Interministerial que 

tivemos a honra de presidir, transferiu para o Poder ~udiciário 

tal como admitido pela Convenção da OIT sobre liberdade sindical,a 

competência para determiná-la, ressalvada a hipótese prevista no 

art.l56, § 29, alinea ~, da Constituição. Consoante o art. 587 des

se anteprojeto, quando a entidade sindical violasse norma fupdamen

tal relativa às suas finalidades ou ao seu funcionamento, de modo a 

conturbar a ordem pÚblica, caberia ao Ministro do Trabalho represe~ 

tar ao Ministério PÚblico da União, encaminhando-lhe as provas co

lhidas, para o ajuizamento da ação na Justiça Federal, visando à 

suspensão temporária das atividades da associação ou à destituição 

dos seus diretores. Em caso de inquestionável gravidade o Juiz po

deria conceder medida preventiva, a requerimento do Ministério PÚ

blico. 

Esse anteprojeto, que procurou sistematizar todas as leis 

trabalhistas, atualizando-as nos limites traçados pelo Governo do 

Presidente Ernesto Geisel, dorme hoje, tranquilamente, numa das ga

vetas do Ministério do Trabalho. 
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I - Fundamentos â características ~ legislação traài 

lbista brasileira. 

O sindicato, que constituiu a arma com a qual os tr& 
balhadores lutaram pelo advento da legislação de proteção ao trA 
balho, resultou da necessidade de união daqueles que sofriam a eÃ 
ploração dos detentorés do poder econômico. Nos locais de grande 
densidade operária surgiram, com formação expontânea, extra-juri 
dica, as uniões ou sindicatos que, agremiando trabalhadores, con 
quistaram leis e medidas sociais com as quais o Estado,intervindo 
nas relações contratuais de emprêgo, passou a assegurar a obsex 
vância de condições m!nimas de proteção ao trabalho. Era a leg1& 
laQão conquistada, promulgada .mediante pressão dos grupos organ1 
zados, tal como ocorreu, no s'culo XIX,na Inglaterra, França, Al~ 
manha, Estados Unidos, Itália, etc.. E os sindicatos - expressão 
sociolÓgica do desenvolvimento industrial, da aglomeração operÁ 
ria e do conseqUente espÍrito associativo - puderam exercer, como 
ainda exercem, ação eficiente na aplicação das normas conquistA 
das e, através da negociação coletiva, melhorar, continuadamente, 
as condições de trabalho dos seus representantes. 

No Brasil, cuja economia preponderantemente agrícola 
contou, até 1888, com o trabalho escravo, obstáculos naturais se 
antepuzeram à agremiação dos operários e à coordenação dos seus 
movimentos visando à melhoria das condições de trabalho.Já no i~ 
cio do século em curso, o nascimento de uma indústria incipiente, 
que não proporcionava a formação de grandes aglomerados urbanos, 
bem como o isolamento das pequenas comunidades operárias existen 
tes, dificultavam a associação dos trabalhadores, da qual su r g 1 
riam o espÍrito sindical e os seus movimentos reivindicatórios. 
Até 1930, os trabalhadores, com raríssimas exceções, ainda não se 
tinham organizado em sindicatos. E, não fÔra o espÍrito de Just1 
ça Social que o Fresidente GetÚlio Vargas impôs como objetivo bi 
sico da Revolução de 1930, certo é que a ausência de uma organizA 
ção sindical teria adiado, por algum tempo, a decretação das leis 
brasileiras de amparo ao trabalho humano. Assim, inversamente do 
que ocorreu nos países citados, a legislação social-trabalhista 
brasileira foi outorgada pelo govêrno e não conquistada pelos tr~ 
balhadores; e o sindicato que, geralmente, representou a c 1 usa 
dessa legislação, surgiu, no Brasil, como efeito do sistema legal 
decretado pelo Estado, tendo sido sua organização estimulada por 
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diversos Órgãos governamentais. 

~sses fundamentos histórico-sociolÓgicos haveriam d e 
timbrar o sistema legal brasileiro que disciplina as relações de 
trabalho, impondo ao Estado o devera 

a) de estatuir, por meio de normas imperativas e iX 
renunciáveis, as condições constitutivas do co~ 

teúdo obrigatÓrio do contrato individual de tr& 
balho, que podem ser ampliadas ou complementadas 
pela vontade das partes ou pelas convenções col~ 
tivas de trabalho. Mas essas condições básicas 
concernem, pràticamente, a todos os aspectos da 
relação de emprêgo, por ter o legislador consid~ 
rado que a insuficiência da ação sindical não p~ 
daria ensejar a efetiva tutela do trabalhador,em 
todo territÓrio nacional; 

b) de instituir uma Justiça especializada, com pod~ 
res para conciliar e julgar, não apenas os dissi 
dios individuais pertinentes às relações de tr~ 
balho, mas também os conflitos coletivos, sempre 
que a instância rôr instaurada pelos sindicatos 
interessados ou, em certos casos, pelo Ministi 
rio PÚblico ou, ainda, "ex-officio", pelo Pres1 
dente do tribunal competente. E, no julgamento 
dos dissÍdios coletivos, a Justiça do Trabalho 
tem o poder de estabelecer novas normas e condi 
ções de trabalho para as categorias li~igantes 

(Art. 123, § zc, da Constituição Federal), reven 
do, inclusive as cláusulas salariais em vigor, 

• I 

desde que, "assegurando justo salario aos trabA 
t I N ' lhadores, r ermi a tambem justa retribuiçao as em 

prêsas interessadas" (Art. 766 da Consolidê:Çãochs 
Leis do Trabalho). 

Hoje, o panorama sÓcio-econÔmico brasileiro é inteirã 
mente diverso do apontado no in!cio dêste trabalho: pa!s em plena 
e veloz expansão industrial, conta com cêrca de seis milhões de trã 
balhadores urbanos (indÚstria, transporte, comércio, etc), além d~ 
aproximadamente, treze milhões de trabalhadores rurais. Em 1961, 
além das Confederações (de âmbito nacional) e das Federações ( em 
regra, de âmbito estadual), existiam 1.669 sindicatos de trabal~ 

dores, 1.039 de empregadores e 118 de profissionais liberais. 
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Entretanto, apesar do fortalecimento da organização 
sindical brasileira, jamais se pensou retirar da Justiça do Trab~ 

lho a competência constitucional para dirimir os dissÍdios colet~ 

vos não resolvidos pela negociação direta ou com a mediação de a~ 

toridades administrativas, porquantoa 

a) em diversos MunicÍpios e em alguns Estados,as en 
tidades sindicais ainda não possuem a fÔrça CA 
paz de obter, pela negociação coletiva direta, 
bÔas condições de trabalho para os seus represen 
tantes; 

b) os tribunais do trabalho vem exercendo, com tal 
ponderação e equidade, o seu poder normativo, ao 
solucionar os conflitos coletivos, que se tornou 
uma instituição indispensável à composição d o s 
interêsses do capital e do trabalho e à implanta 
ção dos princÍpios da Justiça Social (em 1961, 
os oito Tribunais Regionais do Trabalho soluci2 
naram 682 dissÍdios coletivos e o Tribunal Sup~ 

rior do Trabalho três dissÍdios coletivos inte~ 

regionais); 

c) se os conflitos coletivos de trabalho não cone~ 

liados devem ser submetidos a arbitragem - posto 
que não podem perpetuar-se sem solução - e s ta 
tarefa há de caber, no Brasil, à Justiça do Tr4 
balho, que Já conquistou, pelo seu tradicional 
comportamento, a confiança da opinião pÚblica ~ 
cional. 

II - ConyenQão coletiya ~ trabalho. 

O instrumento mais apropriado à solução das contrové~ 

sias coletivas de trabalho ~' sem dÚvida, a convenção coletiva de 
trabalho, eis que previne a eclosão dos conflitos trabalhistas p~ 

la prévia composição dos interêsses em JÔgo ou resolve osdiss!dios 
configurados por acÔrdo firmado entre as prÓprias partes. 

A Consolidação das Leis do Trabalho define o contrato 
coletivo de trabalho como: 

"o convênio de caráter normativo pelo qual dois ou 
~is sindicatos representativos de categ2rias ec2 
nomicas e profissionais estipulam condiçoes que rs 
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gerão as relações individuais de trabalho, no âmb! 
to da respectiva representação" (Art. 611J. 

Os sindicatos só poderão celebrar contrato coletivo depois de aut~ 
rizado pela assembléia geral, dependendo sua validade de ratifiCA 
ção, em outra assembléia geral, em deliberações tomadas por 2/3dos 
associados ou, em segunda convocação,por 213 dos presentes (§lDdo 
Art. 611 cit.). As federações e, na falta destas, asconfederações 
poderão celebrar contratos coletivos para reger as relações de tr4 
balho das categorias incluÍdas no âmbito das respectivas represen 
tações, desde que inorganizadas em sindicato (§ zg do art. 611 c1 
tado). Cçmpete ao Ministro do Trabalho e frevidência Social hom~ 

logar a convenção coletiva e torná-la estensiva a todos os membros 
das categorias representadas pelas entidades convenentes, indepen 
dentemente da condição de sindicalizado (Art. 612 e 613). 

Apesar do inegável fortalecimento da organização sind1 
cal brasileira e do crescente interêsse empresarial em prevenir 
dissÍdios trabalhistas, poucas são as convenções coletivas celebrA 
das, mesmo nos grandes ce~tros industriais como são Paulo e Rio de 
Janeiro. Em regra, os sindicatos de trabalhadores e os de empre~ 
dores, ou as prÓprias emprêsas, realizam "acÔrdos salariais", que 
são submetidos à homologação dos tribunais do trabalho como forma 
de conciliação em dissÍdios coletivos eminentes ou já configurado& 

Os principais entraves à utilização das convenções c~ 
letivas no Brasil decorrem da prÓpria legislação, que: a) só pe~ 

mite que sejam celebrados entre entidades sindicais (Art. 611 da 
CLT); b) impÕe a inclusão de cláusulas dispondo sÔbre os serviços 
a serem prestados pelos trabalhadores; o local ou locais de traba 
lho; a importâncta e a modalidade dos salários; o horário de traba 
lho; os direitos e deveres dos empregadores e dos empregados (Art. 
619 da CLT). 

Ainda recentemente, na qualidade de Presidente da Co
missão lermanente de Direito Social, enderecei exposição ao Mini~ 

tro do Trabalho e Previdência Social, na qual, após historiar a 1m 
portância das convenções coletivas e das comissões de consulta e c~ 
laboração no âmbito da emprêsa, como instrumentos de prevenção de 
dissÍdios em outros paÍses, concluí: 

"Em nosso pa!s, ao trabalhador é facultado recorrer 
à Justiça do Trabalho quando o seu direito houver 
sido violado pelo empregador; ao Ministério do Tr~ 
balho incumbe tentar conciliar controvérsias de c~ 
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# A rater coletivo surgidas numa ou mais empresas da 
mesma categoria econÔmica; aos Tribunais do Trabã 
lho compete conciliar e julgar os dissÍdios coleti 
vos que são instaurados "ex-officio" ou por prov2 
cação das partes. Tais faculdades e poderes são 
imprescindÍveis para impor a reparação de direitos 
violados ou assegurar soluções condizentes com a 
Justiça Social. Todavia, o ideal seria que, parâ 
lelamente, outras providências favorecessem o en 
tendimento individual ou coletivo, a fim de prev~ 

nir os dissÍdios entre empregados e empregadores. 

Para êsse fim, afigura-se-nos imprescindÍvel a r~ 

visão do T!tulo VI da Consolidação das Leis do Trâ 
balho, que dispõe sÔbre o Contrato Coletivo de Trã 
balho. Divorciando-se das lições de direito compâ 
rado, nossa legislação dificulta a estipulação dê~ 
se instrumento peculiar ao Direito do Trabalho, só 
admitindo que sejam celebradas entre sindicatos e 
para disciplinarem, na auto-regulamentação da cat~ 
goria, quase todos os aspectos das relações de em 
prêgo. Com isto tem entravado o apêlo à contratA 
ção coletiva, que pode corresponder a essa auto-r~ 
gulamentação, mas deve sarvir para atender, igual 

... 
mente, a aspectos parciais de interesse da cate~ 

ria ou gerais de determinada emprêsa. 

Assim, parece-nos, "data venia", que a legislação 
brasileira, além da convenção de categoria (inter
-sindical), deve permitir a celebração de conven 
ções entre sindicatos de trabalhadores e uma o u 
mais emprêsas que totalizem, pelo menos,trezentos 
empregados; que possibi~ite às convenções dispôr 
sÔbre qualquer aspecto das relações de trabalho e 
lhes faculte a instituição de Comissões de consul 
ta e colaboração; que, finalmente, para motivar o 
interêsse dos empregadores na contratação co~tiv~ 
estatua que durante a vigência da convenção não P2 
derão os trabalhadores entrar em greve visando a 
alterar condição ou norma nela pactuada, tal como 
expressamente estabelecem, dentre outras, as leis 
da Argentina, Canad~, Dinamarca, Estados Unidos da 
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Am~rica, Finlândia, Noruega e Suiça" (Exposição 
6 de fevereiro de 1963). 

III -ODireito ~ Greve ~ ~ JustiQi ~ Trabalho. 

6. 

de 

No Brasil, a greve e o "locl:-out" foram considerados 
recursos anti-sociais pela Constituição de 1937, a qual, em seu 
texto, impunha a criação da Justiça do Trabalho com os poderes ad~ 
quados à solução dos dissÍdios coletivos de trabalho. E os dipl2 
mas legais de 1939 e 1943, atinentes à organização da Justiça do 
Trabalho e à Consolidação das Leis do Trabalho,respectivamente,~ 
tiveram, lÔgicamente, o princÍpio da proibição das greves e o da 
solução dos conflitos cole ti vos de trabalho, quando não concilii, 
dos, por meio de sentença normativa da jurisdição especializada. 

A Constituição d~ 1946, entretanto, conceituou a greve 
como um direito, preceituando: 

"Art. 158. ~ reconhecidq o direito de greve, cujo 
exerc!cio a lei regulara." 

Ocorre, porém, que o mesmo diploma constitucional est~ 
tuiu, no seu art. 123, que: 

"Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar 
os dissÍdios individuais e coletivos entre empre~ 
dos e empregadores, e as demais controvérsiascrisn 
das de relações do trabalho regidas por legislaçao 
especial. 
§ 20. A lei especificará os casos em que as dee1 
sões, nos dissÍ2ios coletivos, poderão estabelecer 
normas e condiçoes de trabalho." 

Destarte, continuou a Justiça do Trabalho com o poder 
de dirimir os conflitos coletivos de trabalho, não solucionados p~ 
la negociação direta dos representantes legais das categorias int~ 
ressadas; e, para resolvê-las, poderá editar normas criadoras de 
direitos ou de revisão das condições contratuais que se tornaram~ 
justas (Poder normativo). Ao exercer essa prerrogativa, a Magi~ 

tratura do Trabalho se converte, no dizer de Calamandrei, numa j~ 

risdição de equidade, na qual os prolatores da sentença constituti 
va de direito são, a um só tempo, juizes e legisladores de um caso 
concreto. 

De logo, releva ponderar que, se de um lado não se p~ 

de vedar o exercício do direito de greve (art. 158), não menos ce~ 
to é que a lei que o regulamentar não poderá limitar a competência 
da Justiça do Trabalho para resolver os dissÍdios coletivos confi 
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gurados pela greve (art. 123). Outrossim, não é possível consid~ 

rar a greve como um direito absoluto, visto que a delegação ao 1~ 

gislador ordinário para regular o seu exercíci~ contém a impl!c~ 

ta e l~eica conclusão de que a lei poderá estabelecer condições PA 
ra sua eclosão, para sua validade e duração e para o seu ~t~ 
Geraldo Bezerra ~ Menezes - DissÍdios Coletivos e Direito de Gr~ 

ve, 3a ed. págs. 136 a 138; Carlos Maximiliano - Comentários à Con&, 
tituição de 1946, Vol. III, págs. 204 e 205; Carlos Medeiros ~ 
Silya - Alguns Problemas Brasileiros, pág. 76). Por seu turno,c~ 
pre não esquecer que o Estado tem o dever de organizar, e não de
sintegrar, a ordem conômica "conforme os princÍpios da Justiça S,2 
cial, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização d o 
trabalho humano" (art. 145). Todos os fatores da produção devem 
ser coordenados em proveito do bem comum, pois "o trabalho é obr1 
gação social" (Farágrafo Único do artigo 145) e a União pode inte~ 
vir no domÍnio econÔmico, tendo "por base o interêsse pÚblico e por 
limite os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição ( •• 
art. 146). 

Antes mesmo de promulgada a Constituição vigente, foi 
expedido o Decreto-lei no 9.070, de 15 de Março de 1946, possibil1 
tando, com algumas restrições que se não ajustam à norma constit~ 

cional, o exercício do direito de greve. ~sse Decreto-lei, ap~s 

distinguir as atividades fundamentais (serviços de água, energia, 
gás, esgÔtos, comunicações, transportes, carga, farmácias, hospi
tais, etc) das atividades access~rias (as não classificadas como 
fundamentais), estabelece os seguintes procedimentos: a) os trabA 
lhadores e empregadores interessados, ou os respectivos sindicato~ 
devem notificar o Departamento Nacional do Trabalho, ou as Dele~ 

cias Regionais, da ocorrência de dissÍdio capaz de acarretar a gr~ 
ve ou o "locJ-out", indicando os seus motivos e suas finalidades 
(Art. 40); b) a autoridade administr·tiva notificada promoverá, 
dentro de 48 horas, a tentativa de conciliação (art. 50) que, se 
houver, será submetida à homologação do Tribunal do Trabalho e pr.2 
duzirá os efeitos da sentença coletiva (Art. 6G); c) decorrido o 
prazo de dez dias sem que tenha havido conciliação e pertencendo 
os dissidentes ao grupo de atividades fundamentais, será o proce~ 

so remetido, nas Z4 horas seguintes, ao Tribunal do Trabalho comp~ 
tente, que deverá decidir dentro de 20 dias úteis (Art. 70);d) trA 
t # é ' ando-se de atividade accessoria, facultado as partes ajuizar o 
dissÍdio perante o Tribunal do Trabalho e, então, iniciar a greve 
ou o "lock-out"; neste caso sujeitar-se-ão ao julgamento do Trib.Y, 
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Da! ter afirmado o emérito Professor Cesarino Junior que o dipl~ 
ma legal de 15 de março de 1946 não pode "subsistir quanto à pro.1 
bi ão expressa das greves nessas atividades (as fundamentais)~Doi 
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nal tanto para os efeitos da perda do salário durante o período da 
greve, como para o respectivo pagamento enquanto perdurar o "lock
-out" (Art. 92); e) a cessação coletiva do trabalho ou o fechamen 
to do estabelecimento considerar-se-à justificada sempre que o ven 
cido não cumprir imediatamente a decisão adotada (§ Único do art. 
90); f) a greve em atividades accessÓrias, que desatenda aos pr~ 

cesses e prazos previstos na lei e, em qualquer caso, nas atividâ 
des fundamentais, é considerada, para os respectivos empregados, 
falta grave rescisiva dos contratos de trabalho (Art. lO); g) o f~ 
chamento do estabelecimento ou a suspensão do serviço por motivo 
de dissÍdio do trabalho, em desatenção aos processos e prazos esti 

' -pulados na lei, ou a falta de cumprimento as decisoes dostribunais 
competentes, importará para os empregadores na obrigação de pagar 
em dÔbre os salários, sem prejuÍzo das medidas cabÍveis para a ex~ 
cução da decisão adotada; e, em se tratando de atividade fundamen
tal, o tribunal do trabalho poderá determinar a ocupação do estab~ 
lecimento ou serviço, nomeando depositário (Art. 11 e seu §ÚI.dco); 
h) os recursos admissíveis nos julgamentos dos tribunais do trabâ 
lho em dissÍdios coletivos não terão efeito suspensivo,devendo ser 
decididos dentro de trinta dias; mas o rovimento do recurso não 
importará em restituição dos salários pagos (lrt. 12). 

Conforme se infere, o Decreto-lei de 15 de março de 
1946 proibe a greve nas atividades fundamentais e só a permite nas 
atividades accessórias depois de instaurada a instância do dissi 
dio coletivo perante a Justiça do Trabalho competente. Assim, ao 
invés da interferência do tribunal do trabalho corresponder à d a 
arbitragem compulsÓria, depois da fase de aviso prévio (com tentâ 
tiva de conciliação) e do decurso de um perÍodo de greve sem sol~ 

ção, a greve só é admitida depois de iniciado o processo de dissi 
dio coletivo perante a Magistratura do Trabalho. 

~ evidente que a lei pode e deve estabelecer condições 
para a eclosão das greves, para a sua validade e duração e para a 
respectiva solução, posto que o Direito do Trabalho visa a compor 
interêsses antagÔnicos em r roveito do bem-estar social. Con~udo, 

embora~ ·as restrições do Decreto-lei no 9.070 possam ser defendi
das em tese, certo é que a lei ordinária não pode anular o direito 
assegurado no preceito constitucional. Conforme acentuou o eminen 
te jurisconsulto Pontes ~ Uranda, "o direito de greve existe na 
Constituição; não o podem restringir os legisladores, nem os ou-
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' a) considere os meios e instrumentos adequados a 
preveD9ão e à solução dos conflitos coletivosdo 
trabalho f 

b) concilie o disposto no art. 123 da Constituição 
Federal, que atribui à Justiça do Trabalho a com 
petência para resolver definitivamente os con
flitos coletivos de trabalho, com o estatuído 
no art. 158, que assegura o direito de greve 
nos têrmos em que a lei o regular; 

c) respeite os direitos individuais e sociais coa 
sagrados D& Carta Magna; 

d) propicie a defesa dos leg!timos interêsses 
coletividade, da economia e da segurança 
nal" (Resolução plen&riq_ de 26.2.63). 

da 
naci,g, 

IV - .Qa 41ss!Qi01 qgletiyol .1. A PodtE nortpat1!9 à llli 
ti;a 42. Trlb•lho. 

As controvlrsias coletivas de trabalho, isto é, que in 
teressam indeterminadamente a um grupo ou categoria de trabalhado
res e empregadores Qbstratamente considerados, podem ser solucio~ 

das pela Justiça do Trabalho atrav's do prpcessg Á! diss!dio coletl 
12• Se a instância ~udiciária do diss!dio coletivo pode ser insta~ 
rada pelo Presidente do tribunal do trabalho competente ou mediante 
representação do Minist4r1o }~blico do Trabalho, sempre que ocorrer 
suspensão coletiva do. trabalho (Art. 856 da CLT), ou, ainda, com a 
remessa do processo administrativo referente a conflito de trabalho 
em atividade fundamental não conciliado no prazo de dez dias ( art. 
71 do Decreto-lei na 9.(170) ... - certo é que o processo de dissÍdio c,g, 
letivo pode -ser iniciado, sem ameaças de greve, diretamente pelas 
entidades sindicais interessadas. Aliás, excluÍdas as hipÓteses de 
greve ou iminência de greve, constitui prerrogativa das associações 
sindicais a representação para instaurar a instância judiciária do 
dissÍdio coletivo (Art. 8;7 da Ctr). 

Sempre que a controYirsia coletiva do trabalho não u~ 
trapassar a jurisdição territorial de ua dos oito Tribunais Regio
nais, o dissÍdio deve ser processado e ooaeiliado ou ~lgado pelo 
correspondente tribunal (Art. 678 da CL!)J quando, por,m, a contr2 
v4rsia exceder a Jurisdição dos referidos tribunais, a competência 
será do Tribunal Superior do Trabalho (Art. 702 da CLT).· Das deci 
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nal tanto para os efeitos da perda do sal~rio durante o perÍodo da 
greve, como para o respectivo pagamento enquanto perdurar o "lock
-out" (Art. 9G); e) a cessação coletiva do trabalho ou o fechamen 
to do estabelecimento considerar-se-à justificada sempre que o ven 
cido não cumprir imediatamente a decisão adotada (§ Único do art. 
!O)J f) a greve em atividades accessórias, que desatenda aos pr2 
cessas e prazos previstos na lei e, em qualquer caso, nas atividA 
des fundamentais, é considerada, para os respectivos empregados, 
falta grave rescisiva dos contratos de trabalho (Art. lO); g) o t~ 
chamento do estabelecimento ou a suspensão do serviço por motivo 
de dissÍdio do trabalho, em desatenção aos processos e prazos est~ 
pulados na lei, ou a falta de cumprimento às decisÕes dostribunais 
competentes, importará para os empregadores na obrigação de pagar 
em dÔbre os salários, sem prejuízo das medidas cabÍveis para a e~ 
cução da decisão adotada; e, em se tratando de atividade fundame~ 
tal, o tribunal do trabalho poderá determinar a ocupação do estab~ 
lecimento ou serviço, nomeando depositário (Art. 11 e seu §úr.dco); 
h) os recursos admissíveis nos julgamentos dos tribunais do trab& 
lho em dissÍdios coletivos não terão efeito suspensivo,devendo 
decididos dentro de trinta dias; mas o provimento do recurso 
importará em restituição dos salários pagos (lrt. 12). 

ser 
... 

na o 

Conforme se infere, o Decreto-lei de 15 de março de 
1946 proibe a greve nas atividades fundamentais e só a permite nas 
atividades accessórias depois de instaurada a instância do dissi 
dio coletivo perante a Justiça do Trabalho competente. Assim, ao 
invés da interferência do tribunal do trabalho corresponder à d a 
arbitragem compulsÓria, depois da fase de aviso prévio (com tentA 
tiva de conciliação) e do decurso de um per!odo de grave sem sol~ 
ção, a greve só é admitida depois de iniciado o processo de dissi 
dio coletivo perante a Magistratura do Trabalho. 

~ evidente que a lei pode e deve estabelecer condições 
para a eclosão das greves, para a sua validade e duração 
reapectiva solução, posto que o Direito do Trabalho visa 
interêsses antaaônicos em proveito do be~estar social. 

e para a 
a compor 

Contudo, 
embora. ·as restrições do Decreto-lei no 9.070 possam ser defendi-

- # - 1 das em tese, certo e que a lei ordinaria nao pode anu ar o direito 
assegurado no preceito constitucional. Conforme acentuou o eminen 
te jurisconsulto Pontes ~ Mirppda, "o direito de greve existe na 
Constituição; não o podem restringir os legisladores, nem os ou
tros poderes pÚblicos. O que a lei pode fazer é regular-lhe o e
xercÍcio" (Comentários à Constituição de 1946, Vol. IV, pág. 64). 



• 

MIN ISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
9. 

Da{ ter afirmado o em~rito Professor Ctsarino Jypigr que o dipl~ 

ma legal de 15 de março de 1946 não pode "subsistir quanto à proi 
bição expressa das greves nessas atividades (as tundamentais),pois 
p~oibir ' exatamente o contrário de reconhecer e, à~iamente, mais 
do que regular o exercício" (D ito Social Brasileiro, 4• ed.,Vol 
I, pág. 292). 

Reste s entido firmou-se, acertadamente, a jurisprudên 
cia do Tribunal SUperior do Trabalho, que apenas aplica as disposi 
ções do Decreto-lei nG 9.070 que não são incompatíveis com a norma 
constitucional a 

"Punir ato que a Constituição reconhece como um di 
reitq, vale dizer, como faculdade passív~l de e
xerc!cio, equtvale a at~ntar contra a propriaCo~ 
tituição. Daí porque so tenho reconhecido aplicA 
ção ao Decreto-fei no 9.070~ de 1946, regra ordi
nária anterior a Constituiçao, no que tange aos 
mandamentos que não se podem haver por ofensivos 
à norma coaatt, 1" (Ae. do TST, za T, no R.t 
curso de Revista nt Z61-57; Ministro Oscar aarai
~' rellator; D.J. de 11.10.57)J 

~ c1 1 c .. "A greve e direito assegura o pe a onstituiçao. o 
Decreto-lei nl 9.070~ vindo de uma 'poca em que 
a greve era cr1me, há de ser interpreta~o e apli
cado •m consonano1t com as novas condiçoes axdais 
e pol!ticas, por força das quais o que era crime 
pass~ a ser direito. Se o empregado não contri 
bui tlivamente para a eclosão da parede,se apenas 
se ve envolvido pelos aeontecimentos,nenhuma fal 
ta terl praticado ainda que se trate de greve i!t 
gal, porque esta 4 um fato coletivo, ao qua! naq 
se pQde opor o empregado isolado, do qual nao é 
possível exi&ir o comportamento de beroi em def~ 
sa dos interesses do empregador" (Ac. do TST, se~ 
são plena, nos Embargos J.a proe. 3.261-571 Mini,! 
tro D4lio Maranhiot relator; D.J. de 17.7.59). 

Há, portanto, no Brasil inadi,vel necessidade de uma 
nova lei reguladora do exercício do direito de greve inserido na 
Carta Magna. A câmara dos Deputados j' aprovou, a respeito, proj~ 
to de lei, não aceito pelo Senado Federal, que adotou um substit~ 

tivo integral. Caberá, agora, à referida Câmara escolher entre os 
dois textos. E ainda recentemente, o Congresso Brasileiro Para D~ 
finição das Reformas de Base aprovou o relat&rio que elaborei sô
bre o direito de greve,que mais se sincroniza com o substitutivodo 
Senado, recomendando 1 

"a imediata regulamentação do exercício do direito 
de greve, substituindo o atual Decreto-lei no ••• 
9.070, de 1946, por um diploma sistemltico ~·• 
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' a) consid re os 11eios e instrumentos ad dos a 
preveD9Io e a solução dos conflitos coletivosdo 
trabalho f 

b) concilie o disposto no art. 123 da Constituição 
F eral, que atribui a Justiça do Trabalho a com 
petência para resolver definitivamente os con
tlitos coletivo de trabalho, com o estatuÍdo 
no art. 158, que assegura o direito de greve 
nos têrmos em qu a lei o regular; 

c) respeite os dir itos individuais e sociais coA 
sagrados aa Carta Magna; 

d) propicie a d tesa dos leg!timos interêsses da 
coletividade, da econolllia e da segurança nac~ 

nal" (R olução pledriq_ de 26 Z 63). 

IV - ga 4i••l41u qq1etiyoa a ppdtr pprmatiJO 91. iil. 
tiga 4R tr&b•lbo. 

As contro raias coletivas de trabalho, isto I, que iA 
tere sam 1ndeterm1nadament a um grupo ou categoria de trabalhado
res e empregadores Qbstratamente conaiderados, podem ser solucio~ 

das pela Justiça do Trabalho atrav s do 4! diss!41o cgle~ 
la• Se a instância adiciária do 41 sfdio coletivo pod ser inst~ 
rada pelo Presidente do tribunal do trabalho competente ou mediante 
representação do Minist4rio FÚbli o do Trabalho, sempre que ocorrer 
suspensão coletiva do. trabalho (Art. 85& da CLT), ou, ainda, com a 
remessa do processo administrativo referente a conflito de trabalho 
em atividade fUndamental não conciliado no prazo de dez dias ( art. 
71 do Decreto-lei nl 9 (170) .. - c rto que o processo de diss!dio c_g, 
letivo pode ser iniciado, sem ameaças de greve, diretamente pelas 
entidades sindicais interessadas Ali,s, excluÍdas as hipÓteses de 
greve ou iminência de greve, constitui prerrogativa das associações 
sindicais a representação para instaurar a instância judicilria do 
dissÍdio coletivo (Art. 857 da C~). 

Sempre que a contro raia coletiva do trabalho não ul 
trapassar a jurisdição territorial 4e ua dos oito Tribunais Regio
nais, o dissÍdio deve ser process e oaeiliado ou ~lgado pelo 
correspondente tribunal (Art. 678 d CW)J quando, por'•' a contr.Q 
vérsia exceder a Jurisdição dos r et ridos tribunais, a competência 
será do Tribunal Superior do Trabalho (Art 702 da CLT).· Das decJ. 
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sões dos Tribunais Regioaaia em dias dios coletivos caberl recurso 
ordiwio, sem efeito suspensivo, para o Tribunal Superior ( Art. 
895 da CLT)f das 4 i ões originárias do Tribunal Superior do Tr& 
balho, admitir-se-a o recurso de embargos para o pr~prio tribunal, 
tamblm sem efeito suspensivo (Art. 894, § 2 da CL!). Como se iA 
tere, as Juntas de Conciliação e Julgamento - &rgãos de primeira 
instância dos diss!dio 1Ddividuaia - não delibera.a sôbre as que.a 
tões coletivas de trabalho. 

A impossibilidade da individualização dos trabalhad~ 
• res interessados no proo sso configura o interesse abstrato do g~ 

po e, assta, o diss!dio o let1 Desde que na relação processual 
sejam partes determinadas pe a, haverl diss!dio individual pl~ 

A 

rimo, isto , pluralidad de part s autonomas com interesses co~ 

eretos. Cantor .. assina! u o ea rito , "tem-se e p~ 

de-se ter processo 1Ddiv1dual m quand .ui os empregados agem 
contemporânea e conJuntamente contra o mesmo empreaa4or. o proce4 
so '' então, um processo individual cuaalativo aao, rigorosamen 
te, um processo coletiVOJ p o juiz a tutela, não de interêa 
se abstratos de categoria , aaa de interêa es concretos de indiv! 
duos, cuja eventual coincidência de valor relativo" (Corao d 1 
Diritto Processual• del Lavor , g. 53) Da ter acentuado o s~ 
doso soci&logo e jurista Oliyeira Vt•nna• desde que ua conflito 
interessa um grupo de trabalhad r - grupo que representa uma c2 

munidade definida de 1nterês s e não apenas uma soma material de 
indivÍduos - o contlito I col tivo" ( roblema de Direito Corpor& 
tivo, plg. 102). 

Os dissÍdios coletivos são de patur•ll e q~ 
do têa por finalidade a obtençao de novas normas ou c içoes de 
trabalhoa são d quando Yisaa a tnterpr ta9ao de 
noraa legal, regula ntar ou c ncicmal lfo primeiro caso a aea 
tença ela Justiça do Trabalho de direito; no segundo 
I declarat4ria do direi to preexi Vale sublinhar, como o rêz 
o culto magi trado , que ... ao nesta segunda hipóts 
se o diss!dio orrespood a ua !Dterêsse abstrato, pois "visa o 11 
t!gio a beneticiar, indeterminad mente, as pessoas que pertençama1 
venham a pertencer a categoria interessada" (Instituição de Dire~ 

to do Trabalho, za ed , Vol. II 1 plg 585) 

Para constituir o direito nôvo aplic&vel àseategorias 
participantes do diss!dio coletivo de natureza ecônomica, a Just~ 
ça do Trabalho exerce o poder , que 1h reconhece a Co~ 
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tituição Federal (Art. 123, ZI)J e, nas controvlrsias sabre revi 
sões salariais, estabelece coDdições que, assegurando justo salá-

• ' ,. rio aos trabalhadores, permitam taab m justa retribuiçao as emprs 
sas (Art. 766 da CLT) Como bem elucida o insigne Pontes U. Mirli 
ga e o reconhece a jurisprudência da Suprema CÔrte, 4 a Constitui 
ção que permite à Justiça do Trabalho editar normas, não a título 
de interpretação, mas a título de legislação atinente àsaategorias 
interessadas (Cf. Pontes de Miranda, Ob cit., Vol. II, pág. 320; 
Ac. do STF, Zlã T, no Recurso Extraorciinario 17 Z71J Ministro ~ 
zilbo Nqpato, relator, D.J. de 5 10 53) 

A evolução do Direito do Trabalho, com a criação de 
institutos jurÍdicos que lhe são p culiares, motivou a instituição 
de tribunais especiai ' · sobretudo nos paÍses em que o caráter in
tervencionista da legislação de prot ção ao trabalho deveria-.rcar 

êsse tiabre o pr prio orcant destinado a resolver as contrA 
vlrsias entre empregadores e empregados ou 'a corresp~entes catA 
gorias econômicas ou prot1ss1oaa1 c rto que estruturas eco~ 

Dtlcas distintas e condições soclol glcas dessemelbantes impedem a 
adoção uni ver sal de um dnieo slst • de soluçao dos dissÍdios tr& 
balhistas. Ea alguns paÍs Xistea trlbuDala do trabalho,seA 
do os conflitos coletivos de or4 m aõ.ica, quando Dão resolvi-
dos por necooiação dlr ta entre iDdi to de trabalhadores e 
as respectivas emprêaas, submetido a arbitragem facultativa ou,em 
determinados Estado , à arbitr sem coapul ia de &rgãos de cará
ter administrativo. !eles, ~ esi tra oportuno estudo de direi 
to comparado elaborado pela Oraanização Internacional do trabalho, 
as questões alusivas a aplicação, ou violação, do direito preexi4 
tente são dirimidas, geralmente, por comissões criadas nas pró
prias coavenqoe coletivas ou nos laudos arbitrais e, s& excepciA 
nalmente, por &rgãos adlllinistratiYos ou da Justiça Comum. Em mu.1 
tos pa!ses existem tribunais do trabalhOf .as sua competê~cia & 11 
mitada aos diss!dioa de natureza jur!dica, descoftbecendo,portanto, .. o poder de editar normas constitutivas de direito e de incidencia 
"inter alios" - tarefa que I atribUÍda à arbitragem, facultativa 
ou obrigatória, snpre que os conflitos coletivos não e n coa ~• 
seu têrmo na negociação direta das partes interessadas. Demais diA 
to, na maioria dêsses Estados, os tribunais do trabalho nio repr~ 

,. ' 
sentam uma Justiça especial e autoaama, constituindo apenas um a 
instância primária - versão aprimorada dos Conselhos dos " prud' 
ho11111es" da era napoleÔDica criados para propiciarem aos trabalhadA 
res uma jurisdição simplificada, "expediti et à bon marché", seA 
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do os recursos de suas decisões cODhe idos pelos Tribunais de Aps 
lação da J'ustiça Co11111 ou por Câmara esp ializadas elas CÔrtes S~ 
periores de c011petência g nlrica Por ft.m, ea outros pa!ses as tr.1 

• • bunais do trabalho, organizados duas ou tres instancias, conf'.1 
guram um sistema jurisdicional espec!tico, com compet.ncia consti 
tucional ou legal para d1r1111r todos os di s!dios trabalhistas de 
natureza jurÍdica, , por vêzes, tamb os conflitos de !ndole ec~ 

• nOmica. 

O Brasil se situa entre os paÍses instituidores uma 
verdadeira Masistratura 4o Trabalho, que 11ltegra o Poder Judic14-
r1o, com sua eacaloaada orcanização e ampla competeDC1a estatuÍdas 
na Carta Magna m vigor Ali , na A ri Latina, não obstante a 
intervanqão epcioDal das e pe tivas Côrt s Supremas,prevalece, 
co110 ea nosso pa! , a organlzaçao dos trlbUDais do trabal:ho • duas 
ou três iastâncias, tor.aado u.a pirâmi judiei ria em cujo vlrti 
ce se encontra o tribunal su 1or destiDado a t1naar a ex e 1 e s e 
das norma di iplinaclo s elas rel.açoes de trabalho e a construir 
os "standards" jurÍdicos que d ea orientar os julgamentos dos &~ 

gãos de instância interior Di to são ~ aplos, allm do Tribunal 
Superior do Trabalho, no Brasil, a câmara ae1onal do Trabalho, na 
Argentina; a côrt de .A.pelaçao do Trabalho, no P rú; a Côrte Naci.g, 
nal do Trabalho, na BolÍvia; a Câmara de Ap laçao, na Guatemala e 
a Côrte SUperior do Trabalho, na Colô bia, em Costa Ric•, em Ric.& 
r água, no Pana • na Venezuela 

Contudo, o que mais c aeteriza a Justiça do Trabalho 
no Brasil, colocando- DWI plano 4 tacado entr os distintos ra
mos do nosso Judiciario, , em d vida, o poder que possui, ao 41 
rimir os conflitos coletivos de natureza ca, de editar no.t 
mas criadoras de novos direitos ou d re 1 o das cODdições contr& 
tuais que se tornaram inJustas o exerc r tal prerrogativa nos 
dissÍdios não resolvidos pela negoci ção direta dos representantes 
das categorias litigantes, a Macistratura do Trabalho concilia, em 
no .. da equidade e, portanto, da Ju tiça Social, os interêsses ~ 
cionais, dos trabalhadores e doa r sários na elaboração do di
reito justo que nasce com a sentenqa normativa 

• • • 
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como os mecanismos de solução compulsória dos conflitos, 
não impedem que as condições mínimas de proteção .ao 
trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos da negocia
ção coletiva, quando a autonomia privada coletiva pu.der 
complementar e ampliar o nfvel resultante das normas Im
perativas. E a ação neste sentido desenvolvida pelos .si~di
catos mais expressivos, com a conquista de novos d1re1tos 
ou ampliação dos impostos por lei, acaba por influenciar os 
mencionados organismos administrativos ou judiciais para 
que estendam tais normas ou condições de trabalho a cate
gorias que não teriam força para conquistá-las n.os proce
dimentos da negociação coletiva. O poder normatiVO ou ar
bitral constitui, nessa hipótese, um fator de eqüidade social 
no conjunto das categorias. 

Quando a organização sindical se engrandece em ter
mos nacionais, contando com associações expressivas em 
todas as atividades, as próprias centrais sindicais geralmente 
se incumbem de evitar o desnível acentuado entre as condi
ções de trabalho dos diversos setores da economia, espe
cialmente no concernente aos salários. Os acordos neste 
sentido, firmados na Espanha e na Itália, são eloqüentes 
exemplos dessa preocupação macroeconômica, posto que 
os sindicatos de base e as empresas atuam, na negociação 
coletiva, dentro dos parâmetros prefixados nesses acordos. 
Assinale-se que, sendo o desnível significativo, a população 
das regiões mais pobres, nelas incluídos, obviamente, os 
trabalhadores, é onerada com o custo dos bens produzidos 

nas regiões industrializadas, que hão de computar as vanta
gens conquistadas pelos respectivos empregados. 

Afigura-se-nos, em face do exposto, que ainda é ino
portuno, no Brasil, cogitar-se da extinção da competência 
normativa dos tribunais do trabalho. Mas é certo que a ne
gociação coletiva será motivada se for limitado o acesso à 
Justiça do Trabalho para a instauração do dissídio coletivo. 
É que o malogro da· negociação resulta, muitas vezes, da fa
cilidade que tem qualquer das partes de obter dos tribunais 
do trabalho soluções que, comumente, estão assentadas nos 
precedentes normativos do egrégio TST. 

Dar por que, alterando parcialmente, a sugestão que fi
zemos em livro (cf. nossos Direitos Sociais na Constituinte, 
Rio, Freitas Bastos, 1986, págs. 109/110), propusemos, no 
mencionado Seminário, que o ajuizamento do dissídio cole
tivo na Justiça do Trabalho só deveria ser admitido: 

a) por acordo das partes envolvidas no conflito coletivo; 
b) pelo Ministério Público do Trabalho, em caso de gre

ve em atividade essencial; 
c) após o decurso de ••• dias de greve, pela entidade re

presentativa de qualquer das categorias envolvidas ou, 
quando não se tratar de greve de categoria, por empresa 
atingida pela paralisação. 

{*) O autor é Ministro (aposentado) do TST e Presidente honorário 
da Academia Nacional de Direito do Trabalho. 

Escola da Magistratura 
Francisco So/ano de Godoy Magalhães (*) 

Afastada há muitos séculos a autotutela representada 
pela Justiça privada, em que predominava a conhecida Lei 
de Talião, estribada na máxima "olho por olho, dente por 
dente", surgiu como corolário a função jurisdicional, isto é, 
o chamado poder-dever do Estado, de dizer do direito nos 
casos concretos, transferindo para os juízes e tribunais as 
tarefas específicas de administrar a prestação judiciária ao 
povo em geral. O Direito tem como única fonte a conduta 
humana em sociedade, por meio de suas variadas formas de 
manifestação, com uma finalidade de exercitar a ordem de 
paz no dizer de von Lizzt, destacando-se a importância da 
função jurisdicional para o equilíbrio e a harmonia sociais. 

Como é sabido, o juiz é colocado no plano central da 
relação jurídica processual, atuando como terceiro imparcial 
e desinteressado, e responsável direto pelo andamento do 
processo do qual é o seu presidente. Por isso, para o exercí
cio das nobres funções da judicatura o magistrado deve 
apresentar condições físicas, mentais, humanas, vocacionais, 
profissionais, morais, e disposição para o trabalho. 

Segundo o Professor Sálvio Figueredo Teixeira, há vá
rios sistemas de recrutamento de magistrados: pelo voto 
popular, livre nomeação por parte do Executivo, livre no
meação do Poder Judiciário, nomeação do Executivo com 
propostas do Legislativo e Judiciário, pela escolha por ór
gãos especializados, e por concurso público de provas e tí
tulos. No Direito Comparado podemos citar a Alemanha 
com duas etapas de formação em Escolas de Magistratura, 
um período teórico e outro prático. Na Itália, por concurso, e 
na França por meio de uma rígida formação no Centre Na
tional d'Etudies Judicieres. 

No Brasil, os movimentos para o aperfeiçoamento dos 
magistrados partiram do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
renovados com mais intensidade quando do recolhimento 
de sugestões pelo Supremo Tribunal Federal, para a apre
sentação de relatório ao Presidente da República sobre o 
Poder Judiciário no País. 

O anteprojeto da Reforma do Judiciário previu a criação 
de Escolas ou Cursos de preparação para a magistratura, 
com a colaboração das Faculdades de Direito. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabeleceu, 
como condição de promoção por merecimento, a freqüência 
e aprovação em cursos ministrados por Escola de Aperfei
çoamento de Magistrados. Na exposição de motivos foi 
ventilado o incentivo ao aparecimento das Escolas Supe
riores da Magistratura. 

O art. 93 da Constituição Federal em vigor disciplinou 
que lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, figurando 
entre os seus princípios no inciso IX, a "previsão de cursos 
oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 
como requisitos para o ingresso e promoção na carreira". O 
Projeto do novo Estatuto da Magistratura elaborado pelo 
Supremo Tribunal Federal, com a efetiva participação das 
Associações dos Magistrados, também estabeleceu normas 
referentes ao surgimento de Escolas de Aperfeiçoamento 
dos Magistrados. 

Vem funcionando em Pernambuco, com sucesso cres
cente, uma Escola da Magistratura, tendo como entidade 
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convenção coletiva. No Direito brasileiro, esta concerne à 
categoria, representada por entidades sindicais de empresá
rios e de trabalhadores, denominando-se "acordo coletivo 
de trabalho" o instrumento firmado por sindicato de traba
lhadores com uma ou mais empresas. 

Cumpre enfatizar, a propósito, que a Constituição bra
sileira de 1988 inclui as convenções e os acordos coletivos 
entre os direitos sociais dos trabalhadores (art. 72, XXVI) e 
até lhes atribui a faculdade de fl.exibilizar a aplicação de pre
ceitos tutelares e de ordem pública, no que tange à irreduti
bilidade do salário, à jornada de trabalho e aos turnos inin
terruptos de revezamento (art. 72, VI, VIII e XIV). 

Nem sempre, porém, as partes conflitantes, com ou 
sem greve, compõem os seus interesses. 

Visando a resolver tais casos, a Organização Internacio
nal do Trabalho (OIT) propõe a instituição de organismos de 
conciliação voluntária, com representação paritária de em
pregadores e trabalhadores, destinados a mediar o conflito, 
seja por iniciativa de uma das partes ou ex-officio. Por seu 
turno, sugere que as partes interessadas possam, por con
senso, recorrer à arbitragem para a solução final do litígio 
(Recomendação n2 92, de 1951). Tais procedimentos- me
diação e arbitragem voluntária - prevalecem no Direito 
Comparado. 

Em muitos países, no entanto, não se admite que um li
tígio persista indefinidamente sem solução, devendo a or
dem jurídica facultar a qualquer das partes e, conforme o 
caso, ao Ministério Público, o direito de obter a solução da 
controvérsia. Daí a arbitragem compulsória dos conflitos 
coletivos de trabalho, que vigora em diversos países. 

No Brasil, a Carta Magna estatui que, "frustrada a nego
ciação coletiva, as partes poderão eleger árbitros" (art. 114, 
§ 12), 

Arbitragem facultativa, por conseguinte, mas que exclui 
a possibilidade do ajuizamento do dissídio coletivo perante 
os tribunais do trabalho. Contudo, se qualquer das partes 
não concordar com a instalação do juízo arbitral, será 

"facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissí
dio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer 
normas e condições, respeitadas as disposições conven
cionais e legais mínimas de proteção ao trabalho" (art. 
114, § 22), 

Eis a consagração do poder normativo da Justiça do 
Trabalho, com o que a Lei Maior de 1988 seguiu a esteira 
das de 1946 e 1967. 

lnquestionavelmente, a decisão judicial constitutiva de 
direito novo é uma das formas de arbitragem compulsória. 
E essa competência pode ser conferida tanto a órgão admi
nistrativo encarregado da arbitragem obrígatória, como a 
tribunal do trabalho, inserido ou não no Poder Judiciário. A 
sentença normativa proferida pelo tribunal se equipara ao 
laudo arbitral. O processo é que obedece a formalismos, em 
geral abandonados pelos órgãos de arbitragem. Esclareça
se, por oportuno, que a sentença normativa, tal como o lau
do arbitral, deve ficar circunscrita às questões equacionadas 
pelas partes, pois, data venia de alguns magistrados, o dissí
dio coletivo não justifica decisão fora da litiscontestatio. 

A circunstância de muitos tribunais do trabalho não 
pertencerem ao Judiciário, e se manifestarem sobre os con-

!Iaos coletivos sob a fo,ma de a'bamgem, gfto~ ,:tes
são, entre muitos, de que o Brasil é dos raros países- para 
alguns, o único- que confere competência normativa à Jus
tiça do Trabalho. Aliás, entre nós, antes de 1946, a Justiça 
do Trabalho não integrava o Judiciário e já exercia o poder 
normativo. 

Contudo, segundo revelou ~ a arbitragem obriga
tória atribuída a órgãos administrativos ou institucionaliza
dos em tribunais do trabalho é comum nos países do cha
mado Terceiro Mundo . .Qs primeir.Q§ funcionam na Austrá
lia, Bolívia, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Costa Ri
ca, Egito, Equador, Gana, Grécia, Indonésia, Líbano, Líbia, 
Madagascar, Malaisia, Nova Zelândia, Serra Leoa, Tunísia, 
Turquia, Uganda, Venezuela e Zâmbia. Os tribunais do tra
balho, com poder normativo ou arbitragem, se encontram 
i'iOlrrasil, Guatemala, Índia, Jamaica, Quênia, México, Ni
géria, Paquistão, Cingapura, Sri Lanka, Tanzânia e Trinidá
Tobago. E a OIT esclarece, ainda, que, em muitos daqueles 
países, o órgão administrativo de arbitragem compulsória é 
presidido por um magistrado da Corte Suprema, de tribunal 
superior ou de tribunal do trabalho. É o que ocorre na Aus
trália, Camarões, Costa Rica, Egito, Grécia, Líbano, Mada
gascar e Turquia (Conciliación y Arbitraje en los Conflictos de 
Trabajo, Genebra, 1987, págs. 175/180). 

O exemplo Q)ilxjcagg"'tem muita pertinência no desen
volvimento deste estudo, seja porque se trata de um país la
tino-americano e, portanto, do Terceiro Mundo, seja porque 
o poder arbitral ou normativo dos seus tribunais do trabalho 
é, talvez, mais amplo que no Brasil, como se infere do art. 
919 do seu Código do Trahftlh~ 

"A Junta, a fim de conseguir o equilíbrio e a justiça 
social nas relações entre trabalhadores e patrões, em 
sua resolução poderá aumentar ou diminuir o pessoal, a 
jornada, a semana de trabalho, os salários e, em geral, 
modificar as condições de trabalho da empresa ou esta 
belecimento; sem que, em nenhum caso, possa reduzir 
os direitos mínimos consignados nas leis." 

É sabido que o êxito da negociação coletiva pressupõe a 
existência de sindicatos fortes e atuantes, com expressiva 
representatividade dos trabalhadores. Não basta que tais 
sindicatos existam em algumas regiões ou em certas cate
gorias. Se estes podem obter adequadas condições de tra
balho por meio dos instrumentos da negociação coletiva, 
seja por acordo direto ou mediado, seja por arbitragem fa
cultativa, certo é que os sindicatos mais fracos só conse
guem melhorar as condições mínimas de trabalho através 
da arbitragem obrigatória ou da sentença normativa do tri
bunal competente. Aduza -se que o sucesso da negociação 
coletiva depende, também, do fornecimento de informações 
pelos empresários e da boa-fé com que ambas as partes, 
numa atitude de mútua compreensão, estabelecem o diálo
go - fatores que se reduzem na razão direta do subdesen
volvimento econômico. 

Esse quadro explica por que países em vias de desen
volvimento ou desigualmente desenvolvidos, como o Brasil, 
adotam mecanismos administrativos ou judiciais com poder 
de intervir compulsoriamente para resolver o conflito. E, 
pelos mesmos fundamentos, a legislação do trabalho desses 
países caracteriza o intervencionismo básico do Estado nas 
relações de trabalho, estabelecendo limites à autonomia da 
vontade para preservar a dignidade do ser humano no seu 
direito à vida. 

Convém sublinhar que o intervencionismo básico, assim 
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- GRPS, observado para o preenchimento desta, além do 
que consta no Manual específico, o seguinte: 

CONTRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DIRETA 
DO PROPRIETÁRIO OU DONO DA OBRA: 

a) campo 01 -ficará em branco; 
b) campo 02- nome do contribuinte; 
c) campos 03 a 07- endereço completo da obra; 
d) campo 09- registrar o número 2; 
e) campo 10- registrar a matrícula CEI da obra; 
f) campo 11 -registrar o código FPAS 507; 

CONTRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA EM
PREITEIRA: 

a) campo 01 - carimbo padronizado do CGC da em-
preiteira; 

b) campo 02- nome da empreiteira; 
c) campos 03 a 07- endereço completo da obra; 
d) campo 08 - registrar a respectiva matrícula CEI da 

obra e o nome do proprietário ou dono da obra, bem como 
registrar o nc:?, data e o valor da Nota Fiscal de Serviço à qual 
as contribuições deverão ser vinculadas; 

e) campo 09- registrar o número 1; 
f) campo 10- registrar o CGC da empreiteira; 
g) campo 11- registrar o código FPAS 507. 

X- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18- As contribuições apuradas conforme o item 10 ou 
subitem 11.4 serão recolhidas em GRPS, com competência 
correspondente ao mês e ano da apresentação da ORO. 

18.1 - O ARO será emitido, no máximo, até o 1 c:? dia útil 
do mês seguinte ao da apresentação da ORO, conforme o 
item 4 e 5 desta OS. 

18.2- Na hipótese de procedimento manual, conforme 
previsto nos itens 4 e 5 desta OS, a demonstração dos cál
culos ficará anexada à 3~ via da ORO, até o retorno da 1 ~ via 

com o ARO, para confronto com os valores calculados pelo 
setor de informática. 

18.3- Caso não haja coincidência de valores, o respon
sável pela obra será notificado para recolher a diferença ou, 
se for o caso, requerer a restituição do valor recolhido a 
maior, em processo com rito sumário. 

19 - As matrículas de construção civil que não forem 
regularizadas até o 48'? (quadragésimo oitavo) mês de sua 
emissão deverão ser fiscalizadas. 

20 - Se as contribuições apuradas no ARO não forem 
recolhidas no prazo legal, ou se na ação fiscal determinada 
no item 13 constatar-se a existência de débito, lavrar-se-á a 
respectiva N FLD, rateando-se a área não regularizada da 
obra pelas competências do período de construção. 

21 - Após a regularização da obra perante o INSS, será 
providenciado o encerramento da atividade no Cadastro de 
Empresas, desde que tenham sido confirmados os recolhi
mentos pelo ATARE/TELEX ou SIM, com a competente 
emissão do CACE e anotações no CFE. ' 

22 - Quando da expedição da CND, as guias de reco
lhimento que quitaram o débito calculado no ARO, junta
mente com aquelas relacionadas na ORO, serão averbadas 
com os dizeres "EMITIDA A CND- SÉRIE ••. Nc:? ••. ". 

23- Qualquer defesa apresentada pelo responsável pela 
obra será analisada detalhadamente e será objeto, se neces
sário, de diligência fiscal, procedendo-se, se for o caso, a re
visão do débito. 

24- Esta OS entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1'? de março de 1993, revoga
dos os dispositivos das OS!IAPAS/SAF nc:? 064, de 21.01.85, 
OS/SAF nc:? 113, de 10.03.87, OS/SAF nc:? 115, de 29.04.87 e as 
demais disposições em contrário. 

Milton Molinari Morete 

DOUTRINA 

.Q Questionado ~r Normativ~ Justi<e ,22 Trabalho 

Arnaldo Süssekind (*) 

No V Seminário sobre Direito Constitucional do Traba
lho, organizado pela renomada L Tr Editora (São Paulo, no
vembro de 1991 ), a seguinte pergunta foi feita a mais de se
tecentos participantes: 

"O poder normativo da Justiça do Trabalho deve 
ser mantido?" 

Responderam que sim 49,85%; entenderam que deveria 
ser mantido em parte 24,62%; concluíram pela negativa 
25,51%. 

Tendo em vista que o tema será objeto de discussão na 
revisão constitucional prevista no art. 3 c:? do Ato das Disposi 
ções Constitucionais Transitórias, a L Tr repetiu a consulta 
no VI Seminário (São Paulo, novembro de 1992), ao mesmo 

tempo que convocou um painel sobre o tema, que integra
mos juntamente com o Ministro Orlando Teixeira da Costa e 
os professores Amauri Mascaro Nascimento, Eduardo Ga
briel Saad, Hugo Gueiros Bernardes e Luiz Inácio Barbosa 
Carvalho. 

O resultado da nova consulta foi o seguinte: 

-Sim .•.•••••••.••••.•••••••..•••• 40,48%, 
-Sim, em parte ••.•.•.•••••.••••••••• 28,10o/o 
- Não ••.•••.•••••••.•••.•••••.•••• 31,42% 

A solução ideal para os litígios coletivos de trabalho é, 
sem dúvida, a autocomposição dos interesses conflitantes 
pelo procedimento da negociação coletiva direta, formaliza
da no instrumento peculiar ao Direito do Trabalho, que é a 
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custos em função da área construída, como segue: 

Padrão baixo •.•••••..•••••••••••• até 100m2 

Padrão normal •••••••••••• mais de 100 até 250m2 

Padrão alto ••••••••••••••••••• mais de 250m2 

10.2 - A ãrea construída referente a anexos (garagem, 
varanda, lavanderia etc.) será adicionada a do corpo princi
pal do imóvel, para efeito de enquadramento em um dos 
padrões citados no subitem 10.1. 

10.3- O acréscimo de área em obra jã regularizada será 
enquadrado em função da área total, no padrão correspon
dente. 

11 - Os recolhimentos efetuados durante a construção, 
e devidamente informados na DRO, serão convertidos em 
metros quadrados, dividindo-se o valor dos salãrios-de
contribuição constantes nas guias de recolhimento pelo va
lor da mão-de-obra por metro quadrado apurada, observa
do o seguinte critério: 

a) até a competência 02.93, com base nas tabelas divul
gadas pelo INSS para DRO; 

b) a partir da competência 03.93, com base no item 10 
(CUB). 

11.1 - Não deverá ser considerada a mão-de-obra 
constante de nostas fiscais referente a empresas de ativida
de específica, quando não componente do CUB. 

11.2 - O somatório dos metros quadrados, obtido pelo 
cálculo acima, será comparado com a metragem total da 
obra. 

11.3 - A aceitação do recolhimento efetuado pela em
preiteira ficará condicionada à apresentação da GRPS origi
nal ou cópia averbada pelo Setor de Arrecadação do órgão 
de Execução Local- OEL e cópia da Nota Fiscal de Serviço, 
sendo esta última encaminhada à fiscalização a título de 
subsídio. 

11.4 - Havendo fornecimento de concreto preparado, a 
mão-de-obra contida na Nota Fiscal corresponderá a 5% 
(cinco por cento), que será convertida em m2 e deduzida da 
área total. 

11.5 - Quando a metragem total da obra for superior 
àquela coberta pelos recolhimentos, será apurado o valor 
a recolher pela diferença de metraqem, na forma prevista no 
item 10, caso contrário o ARO trará a mensagem "nada are
colher". 

V- DA CONSTRUÇÃO EM REGIME DE MUTIRÃO 

12- Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devi
da se a construção residencial unifamiliar, destinada a uso 
próprio, do tipo econômico, for executada sem a utilização 
de mão-de-obra assalariada, desde que a área total da edifi 
cação não ultrapasse 70m2 (setenta metros quadrados). 

12.1 - A não utilização de mão-de-obra assalariada, 
será informada no ato da matrícula, mediante preenchi
mento da "COMUNICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO REGI
ME DE MUTIRÃO - CCRM". 

12.2 - A matrícula da obra concedida para construção 
em Regime de Mutirão, será encerrada utilizando-se o códi-

go 116, no formulãrio Comando de Alteração de Cadastro 
de Empresa - CACE, por ocasião da solicitação da Certidão 
Negativa de Débito- CND, ou na ausência desta, dois anos 
após a data do Pedido de Matrícula. 

12.3- Caso a construção não se enquadre nas condições 
estabelecidas no caput, tornam-se exigíveis as contribuições 
sociais relativas à mão-de-obra empregada na construção, 
hipótese em que serã emitido ARO com base nas informa
ções da CCRM. 

VI- DA REFORMA E DEMOLIÇÃO 

13- Quando se tratar de reforma de imóvel, sem acrés
cimo de área, será concedida redução de 50% (cinqüenta por 
cento), sobre o valor apurado na forma do item 10. 

13.1 - A comprovação da área objeto da reforma dar
se-á através de planta aprovada ou laudo técnico de profis
sional habilitado pelo CREA. Caso contrário, será considera
da a área total da construção. 

14- No caso de demolição de imóvel, a redução será de 
90% (noventa por cento), incidente sobre o valor apurado na 
forma do item 1 O. 

VIl- DO RECOLHIMENTO 

15- As contribuições apuradas através da DRO serão 
recolhidas até o 5<2 (quinto) dia útil do mês seguinte a sua 
emissão e atualizadas pela variação da Unidade Fiscal de 
Referência- UFIR, a partir do 1'2 dia útil. 

15.1 - Se recolhidas até o 1 ç dia útil do mês subse
qüente, não haverá atualização. 

15.2 - Se recolhidas após o 5<2 dia útil, além da atualiza
ção monetária incidirá juros e multa sobre o valor atualiza
do. 

15.3 - Não ocorrendo o pagamento, a DRO será enca
minhada ao setor de fiscalização para emissão da Notifica
ção Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD. 

VIII- DA DECADÊNCIA 

16 - O direito da Seguridade Social de apurar e consti
tuir seus créditos extingue-se após 1 O (dez) anos, contados a 
partir do 1 ç dia do exercfcio seguinte àquele em que o cré
dito poderia ter sido constituído. 

16.1 - A Seguridade Social nunca perde o direito de 
apurar e constituir créditos provenientes de importâncias 
descontadas dos segurados ou de terceiros ou decorrentes 
da prática de crimes previstos no inciso X do artigo 104 do 
ROCSS (Regulamento da Organização e do Custeio da Se
guridade Social), aprovado pelo Decreto n'l 612, de 21.07 .92. 

16.2 - Não havendo comprovação ~o período da cons
trução, o prazo decadencial contar-se-á a partir do 1 ç dia do 
exercicio seguinte ao inicio da atividade, que será compro
vado através da apresentação de um dos seguintes docu
mentos: Alvará de Licença expedido pelo órgão municipal, 
Pedido de Matricula no INSS ou documento equivalente. 

IX- DO PREENCHIMENTO DA GUIA 

17 - Os recolhimentos das contribuições serão efetua
dos através da Guia de Recolhimento da Previdência Social 
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SEMIN~RIO NACIONAL 
CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 

PAINEL: 

<Salvador-Bahia - 5 e 6 de abril de 1993) 

0 0S mecanismos de solu~io de conflito e a 
cultura brasileira A Justi~a do 
Trabalho, a media~io e a arbitragemn 

Sinopse 
Silssek ind 
Pr·es i dent fi' 
dr.' Direito 

da i nt erven~ão da-
(Ministro aposentado 
honorário da Academia 
do Trabalho> 

Ar·nald<:> 
do TST f.' 

Nacional 

CinqUenta anos depois da sua instala~io, a 
1Q da- maio da- 1941, as 722 Juntas de Concil ia~io e Julgamento 
entio em funcionamento- recebEram 1.496.89e as§es E julgaram 
1.263.492~ O!!> tribunais rf:~gionais rec:€·~bE~r·am 211.22~ proc:f:·~ssos +:-~ 
julgaram 149.217~ o Tribunal Superior do Trabalho recebeu 22.039 
a- julgou 24.713. Já em 1992, mais de um milhio e quinha-ntas mil 
novas a,ies foram ajuizadas, sendo que <:> TST receba-u 28.450 
p roc f:~sso!:>. 

Recentemente, foram criadas mais 372 Juntas, 
instalados seis novos Tribunais Regionais e ampliados onze desse; 
tribunais. Mas, os que militam na Justi~a do Trabalho sabem que a 
da-sejada celeridade processual não será alcan~ada com esses novos 
orgios, sendo certo que o TST, a quem se destinam os recursos de 
revista, nos diss(dios individuais, e ' os recursos ordinários, nos 
diss{dios coletivos julgados pelos tribunais regionais, terá 
aumentado, ainda mais, o sa-u quinhio de processos. 

Justi~a do Trabalho 
Ajuricaba da Costa e 
( 1991 I 1992 > :: 

Em recente e esclarecedor artigo sobre nA 
da Gri-Br;tanhan, o culto Ministro Jos~ 
Silva registra que, no ~lt imo ano judicial 

(:\ ) foram ajuizadas 67.448 a~ies nas Industrial 
Tr i buna ls, q 1.1 €~ •s!!ia!!!l"!!!o-·o~s-•o;-r~g~;,\ o!:> de p r· i me i r-;,, 
inst~ncia que funcionam na Inglaterra, Pa(s de 
Gales E.' Escócia; 
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b) Os E•vloyment Appe~ls Tribunal~ <drgios de 
segunda instincia) receberam 845 recursos; 

c) A Cimara Civil de Apela;io, que~ a derradeira 
instincia para os casos trabalhistas, recebeu 
14 recursos <"Revista do TRT da 8ª Regiio, 
Bel~m do Par~, julho/dez. 92, pág. 25). 

Esses dados correspondem ao movimento de 
processos nos Tribunais do Trabalho da Alemanha, conforme revelou 
o catedrit ico de Direito do Trabalho de Berlim, Klaus Adom~it, 
quando, em maio de 1991, proferiu conferincia em Bras{lia: os 
tribunais de primeiro grau de jurisdi;io recebem, anualmente, 
cerca de 60.000 processos, enquanto que o Tribunal Federal do 
Trabalho, correspondente ao nosso TST, julga em torno de 300 

----recursos por ano. 

Essa acentuada disparidade revela, sem 
d~vida, que ~ deficiente o sistema brasileiro atinente aos 
mecanismos de solu;io dos lit(gios individuais e coletivos do 
trabalho. Falhas vim sendo apontadas - infelizmente sem ixito -
pela Academia Nacional de Direito do Trabalho: 

a) salvo rar{ssimas exceçBes, 
mecanismos intra-empresariais ou 
para a tentativa de conciliaçio 
das controvirsias individuais do 

nio existem 
intersindicais 

ou de mediaçio 
trabalho; 

b) a facilidade com que qualquer das partes pode 
submeter conflito coletivo ao tribunal do 
trabalho dificulta o aprofundamento da 
negociaçio coletiva e, tamb~m, o consenso 
exigido para a arbitragem voluntária~ 

c) nos ~ltimos tris anos, o Ministirio do Trabalho 
deixou de tentar a media~io dos conflitos 
coletivos nio resolvidos na negociaçio direta 
das partes envolvidas. 

Cumpre aduzir que o n~mero de 
judiciais de caráter individual cresceu tamb~m em virtude 
haver prote,io legal contra a despedida imotivada, o que 
para o ajuizamento de reclamaçies pleiteando 
questionáveis, relativas ao per(odo de trabalho. 

açies 
de nio 

concorre 
verbas 
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Contudo, este Seminário tem por alvo o 
contrato coletivo de trabalho. Fixemos-nos, portanto, nos 
conflitos coletivos, cuja soluçio, para muitos, deveria ser 
subtra{da, na prdxima revisio constitucional, da competincia da 
Justiça do Trabalho. 

A Carta Magna de 1988 ampliou o poder 
normativo dos tribunais do trabalho para a soluçio dos diss{dios 
coletivos, que f8ra assegurada pelas Const ituiç~es de 1946 <art. 
123, § 2Q) e 1967 <art. 142, § 1Q); mas admitiu a arbitragem 
facultativa como excludente da intervençio do judiciário nos 
conflitos coletivos de trabalho <art. 114, § 2Q). 

Em mais de cinqüenta anos de prof{cua 
atividade normativa. a Organizaçio Internacional do Trabalho 
<OIT> nao aprovou qualquer convençio ou recomendaçio sobre 
tribunais do trabalho. No âmbito regional, entretanto, adotou, a 
respeito, uma detalhada resoluçio na 4ª Conferincia dos Estados 
da Am~rica Membros da OIT <Montevideo, 1949), na qual nio inclui 
o p o d "'~r r • ·· ··· !. , .. 11 !:\r b i t r a 1 d f:~ s; s f.·~ s t r· i b u n a i s; p a l"i:\ <:\ s; o 1 u (,: ~\o d as 
controv~rsias coletivas econom1cas. No que tange a esses 
conflitos, a doutrina da OIT está consubstanciada na Recomendaçio 
nQ 92, de 1951: a) quando nio resolvidos na negociaçio coletiva 
direta, eles devem ser submetidos a organismos de conciliaçio 
voluntária, nos quais esteja assegurada a representaçio paritária 
de empregadores e trabalhadores; b) por consenso das partes o 
conflito poderá ser submetido a arbitragem, devendo cessar, nesse 
caso, a eventual greve. Mas o ideal - pondera e insiste a OIT - ~ 
a prevençio ou a soluçio dos conflitos trabalhistas por meio da 
convençio coletiva resultante da negociaçio direta das partes 
interessadas (cf. Conv. nQ 98/48, Recom. nQ 163/81). 

Em face do exposto, cumpre indagar: 

a) em pa(ses desigualmente desenvolvidos, como 
o Brasil, a arbitragem dos conflitos coletivos 
trabalhistas de caráter econ6mico deve ser 
obrigatdria ou facultativa? 

b) o poder normativo 
brasileiros, que ~ 
compulsdria, deve 
abc)] i da? 

dos tribunais do trabalho 
uma forma de arbitragem 

ser mantida, restringida ou 
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No VI Seminririg de Direito Constitucional do 
Trabalho, recenteme~nte~ pFomovido pela..b.l!::.· Editora em S~\o Paulo 
<novembro de 1992), centenas de magistrados, professores, membros 
doMinistéric> P•.1blico, advog<:\clos e líderes sindicais assim se 
manifestaram sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho~ 

b) 

<:: ) e~-:t in ç: ão 

cmn a 1 t f-~r<.-\çÕes -
40,48/.; 

·-· 28 7 10% ~ 

-· 31,42/.. 

Em publicação sobre o tema, a OIT relaciona 
vinte e nove eaíses ele todos os continentes onde funcionam 
otr an i~J~:. adm in i !St r·at: i vrJs permanent €-~!'.; incumbi dol:> d<:\ at··b i t •··agem 
o r1 ... ·ora dos confl 1tos =c:ole~t ivos econômicos. Dentre el€·;'5 
inclui os seguintes países da Am~rica Latina: Bolíviar Colômbiar 
Costa Rica, Equador, Panam~ e Venezuela. E aduz que, comumente, 
esses drgãos são presididos por magistrados da Corte Supre~a. de 
Tribunal Superior ou de Tribunal do Trabalho. Por seu turno, 
informa que no Brasil, Guatemala, Indiij. Kenia, M~xicp. Nigériar 
Paki!:;tão, Sri-l.<:\nka €~ lrtnid<:{-·Tc>ba!:J,.fl o!'.; tribunais do tr·abalbc> s"'ã<J 
competente~!:> para arbithiF os litÍgios coh·~tivõ'S' economicol:> 
cnconcil iacidn y artitraje en los conflitos de trabajon, Genebra, 
2! ed., 1987, p~gs. 175/180>. 

Não é por acaso que a quase totalidade dos 
drgaos administrativos ou judici~rios encarregados da arbitragem 
obrigatdria de tais c:onfl itos trabalhistas se situam em países em 
vias de desenvolvimento. ~que o ixito da negocia,ão coletiva e a 
concordincia do empresariado para a inst itui~ão do Juízo arbitral 
dependem, inquestionavelmente, de sindicatos fortes e atuantesr 
com expressiva representatividade dos trabalhadores. Não basta 
que tais sindicatos existam em algumas regiÕes ou em certas 
categorias. Se estes podem obter adequadas condi~Ões de trabalho 
por meio dos instrumentos da negociação coletiva, seja por acordo 
direto ou mediado, seJa por arbitragem fac:ultat iva, certo ~que 
os sindicatos mais fracos sd conseguem melhorar as condi~Ões 
mínimas de trabalho através da arbitragem obrigatdria ou da 
sentença normativa do tribunal competente. 

Esse quadrar pertinente ao Brasil, que~ um 
país desigualmente desenvolvido, com regiÕes subdesenvolvidas, 
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explica por que o processo judicial do dissídio coletivo tem sido 
exageradamente utilizado. A soluçio ideal dos conflitos coletivos 
de trabalho - cumpre reconhecer - ~ a que resulta do acordo entre 
as partes interessadas. ainda que com a mediaçio de terceiros. 
Mas esse desiderato ~ prejudicado pela facilidade com que 
qualquer das partes pode ajuizar o diss{dio coletivo e obter dos 
tribunais soluçies que, geralmente. podem ser antevistas. em 
virtude dos nprecedentes normativosn do TST. 

Na medida em que o ordenamento legal limitar 
a instauraçio da instincia judicial. maior ser~ o ixito da 
negociaçio coletiva ou a submissio consensual da controv~rsia à 
arbitragem facultativa. Da{ termos proposto no mencionado 
Semin~rio de Sio Paulo que o ajuizamento do diss(dio coletivo 
econ8mico sd deveria ser admitido: 

a) por consenso das partes envolvidas no conflito; 

b) pelo Minist~rio P~blico do Trabalho, em caso de 
greve em atividade essencial; 

c) por qualquer das partes. apds o decurso de 
dias de efetiva negociaçio coletiva. com ou sem 
greve. 
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O CINQUENTEN&RIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Palestn:l. inaugural do ui CICLO DE 

DEBATESu da Coordenadoria de Estudos 

Jurídicos do Minist~rio P~bl ico do 

Trabalho da 1a. Regiio (Setembro de 

1.991). 

por Arnaldo Lopes Sussek i nd ct1 in i s ··-

tro aposentado do TST e ex-Procur a -

dor Geral da Justi~a do Trabalho). 

A sat isfa~io que tenho em participar da instalaç:f.~o 

da uCoordena doria de Estudos Jurídicos do Minist~rio P~bl i ce do Traba-

l ho da 1a. Resiâcu resulta, de ntre outros fatores, da circunstância de 

ter ded icado 27 dos 34 anos de serviço pJbl ice a esse cirgio da Uniio 

Ingressei na Procuradoria Geral do ant ig c Conselho 

Na c i on <:\ 1 d D T t .. ab {:~.1 h o ·c: o me> r~u:-: i 1 i a v· ~:!f~ E ~::. c t .. i ta,. p a s~:~ ;·: .. n do 1 09 o ;·:•. r~ ~::.~:; i~:: ..... 

ten te T~cni c o e Assistente J ur{di c o. Com a instalaç io da Just i ~ a do 

Tr a balho, fu i nomeado Procurador Regional do Trabalho da 2a. 

~:·:· , dr:.·:poi'::; de PJ· .. omovido <:\ Pt .. oc:uJ'·adoJ'. junt:o'\\o <'::·~.:JI''é9io TJ'·ibi.J. n<: .. l 
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dcl Tr·<:tbi:\lho, cheguei ao exerc(cio, em do cargo de Procurador 

Eis por que me sinto honrado em proferir a primeira 

das palestras programadas para este "Ciclo de Estudosu, em boa hora 

criado pelo Dr. Carlos Eduardo Barroso, que vem desempenhando, com re-

conhecida eficiência, a chefia da Procuradoria Regional 

deste Estado. E fico a lembrar, nesta oportunidade, as tert~l ias pe-

riodicamente organizadas pelo saudoso Procurador Geral e meu primeiro 

Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim, com as quais colaborei 

mui to <":\Pt'"<-:~nd i .. 

No ano do cinquenten~rio da nossa Justiça do Traba---- - -
lho parece adequado relembrar os primeiros eventos que marcaram sua ----instituiçio P equacionar algumas quest~es tio relevantes, quanto con-

t I'"O'v'G?I~t. i di":\S;" 

A criaçio da Justiça do Trabalho foi prevista pela 

Constituiçio de 1934 <art. 122), tendo em conta que as Juntas de Con--
ciliaç:~i\o r::: J•J1g~:tmf.·:nto, instit:utd<:\s p<-::1o 0<-::·cr·t.·:t:o L.egi!:;lativc:r nf:' ~-~~-~.1.3;.~, 

de 25 de novembro de 1932, proferiam decisaes que valiam apenas como 
~ 

t rtulos suscept (veis de execuçio na Justiça Comum, c: uj a!::. 

reexaminavam, geralmente, os fundamentos da condenaçâo. Paraldlamente, 

func i on<.-\Vc\m, também no entio Ministério do Trabalho, Ind~stria e Co-

mét~ c i o, as Comissaes Mistas de Concil iaçio <Decreto legislativo n9 -----------
c1 f!· ~ ::> Q' r.:; ':) ~> ) r:> a "" ···\ o ..... c· c' t"l f J 1. ·I· cJ ,.... <- <"l 1 <'·' '· ,· v cJ· '" cl <"l t "" ~, tJ .... 'l l·l cJ '-'"· c· (.·,·· L""l , .. , ... • • ,J, .,, N 'I\. . u ~ i. I <.: ,,, ,, ,. • \. ,,,• .. • •• \, -.t • , I -.;\ <;\. • y '0.. ) ---selho Nacional do Trabalho, criado como drgâo consultivo em -
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ereto n2 16.027) e transformado em 1934 <Regulamento aprovado pelo De-

ereto n9 24.784) em instincia recursal da Previdência Social e Julga-

dora dos inqu~ritos instaurados contra empregados estáveis de empresas 

concessionárias de serviço p~bl ico. 

Na Assemblfia Nacional Constituinte que elaborou a 

precitada Carta Magna. coube ao Deputado ABELARDO MARINHO a iniciativa 

da proposiçio sobre a Justiça do Trabalho, que foi subscrita por gran-

de n~mero de parlamentares. Outra emenda, com redaçio diversa, mas vi-

sando ao mesmo fim, foi apresentada pelo Deputado WALDEMAR FALCXO, que 

anos mais tarde, como Ministro do Trabalho, participaria dos princi-

pais atos concernentes à inst ituiçio, regulamentaçio e instalaçio da 

Justiça do Trabalho. Afinal, em virtude de destaques requeridos pelos 

Constituintes MEDEIROS NETO e PRADO KELLY, foi aprovado o texto que, 

aproveitando partes dessas duas emendas, se converteu no art. 122 da 

segunda Lei Fundamental republicana. 

O Minist~rio do Trabalho, sob o comando do pol{tico --------------- --------
pernambucano AGAMENON MAGALHaEs e a supervisio do Jurista e socidlogo 

fluminense OLIVEIRA VIANA, elaborou o anteproJeto de lei que, acolhido 

pelo Presidente GET~LIO VARGAS, foi submetido ao Congresso Nacional em -
dezembro de 1935. O renomado professor da Universidade de Sio Paulo, 

WALDEMAR FERREIRA. que era o Presidente da Comissio de Const ituiçio e 

Justiça da Cimara dos Deputados, foi designado seu relator. 

Travou-se, entio, notável debate p~bl i co a respeito 

do proJeto de lei, sobretudo no que tange ao poder normativo conferido 



' , 
+ 

~Justiça do Trabalho. Os reiterados pronunciamentos de OLIVEIRA VIANA 

e WALDEMAR FERREIRA, que motivaram virias discursos, artigos e edito-

riais, ganharam tal dimensio e profundidade, que acabaram condensados 

em dois livros de grande ressonância~ uProblemas de Direito Corporat i -

vo", do ptritn(·:~il"·o (l~io, .Jo!:;é Olímpi(J, 1.9::!8) (·:: np,rincípio~:; df.: L~::9i~::.laç:f:\o 

Social e Direito Judici~rio do Trabalhou, do segundo <Sâo Paulo, SP 

ED .. , 1938) .. 

Somente em 08 de Junho de 1937, a Comissâo de Cons--------... 
t ituiçio e Justiça aprovou o parecer do relator, com diversas emendas 

--- -- ----------ao proJeto governamental. Ele se encontrava na Comissgo de I . '1 ,., ... f:~~:J 1 s <:'IÇ:ao ------
Social da Câmara, quando GET0LIO VARGAS, com o ostensivo apoio das 

Forças Armadas, outorgou a Carta Política de 1937. E na mensagem que --
leu~ Naçâo, para Justificar a nova ordem jurídico-política e o fecha-

mente do Congresso, mencionou a resistência do Legislativo~ aprovaçio 

do projeto de lei referente~ Justiça do Trabalho. 

A Constituiçgo de 1937, obviamente, manteve a cria---
çâo da Justiça do Trabalho (art. 139). E logo o Ministro WALOEMAR FAL--.. 
C~O designou comissâo para dar curso ao mandamento constitucional, ----presidida pelo seu Consultor Jurídico, FRANCISCO JOSi OLIVEIRA VIANA, 

e mais os seguintes juristas~ Professor LUIZ AUGUSTO DE REGO MONTEIRO, 

mais tarde nomeado Procurador e Procurador Geral da Just i~a do Traba-

lho, Procurador do CNT GERALDO ~UGUSTO FARIA BAPTISTA, e Procuradores 

do DNT DEODATO MAIA e HELVECIO XAVIER LOPES .. Essa comissâo, num traba-

lho digno dos maiores louvores, redigiu os proJetos que se transforma-

ram no Decreto-lei n9 1 .. 237, de 1939, instituidor da Justiça do Traba-
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lho; no Decreto-lei n9 1.346, do mesmo ano, que reorganizou o Conselho 

Nacional do Trabalho; nos regulamentos da Justiça do Trabalho <Decreto 

n2 6.596) e do CNT <Decreto n2 6.597), ambos de 1940. 

I;) . ., r· -,, F> ,~ "·' I') ·;: ,~ ",> .,. .... ,· I') <:: t ',',\ '1 ... G' !:! (') ('I (') c· <a <;" \-;.r .• t <.~o 1 <.~ _, -.;\ <.1. • s\ . • .•. > drg~os da Justiça do 

Trabalho foi designada competente Comiss~o. que funcionou sob a dire-

ç~o do Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, FRANCISCO BARBOZA 

DE REZENDE, e a efetiva coordenaç~o do Procurador FARIA BAPTISTA. Seu 

t: t"'iitbcl.] hcl, intenso e prof{cuo, merece ser louvado nesta oportunidade. 

Basta assinalar que, a 1e de maio de 1941, o Presidente da Rep~blica 

declarava instalada a Justiça do Trabalho e, no dia seguinte, os oito 

Conselhos Regionais, com as trinta e seis Juntas, iniciavam, de fato, 

o seu funcionamento. 

N~o obstante vinculado ao Ministério do Trabalho, 

Ind~stria e Comércio para o trato de questBes administrativas 

mE-~nto, e material), a legislaç~o assegurava a autonomia da -Justiça do Trabalho, tendo o Presidente da RepJblica a ela se referido -
como a "nova magistraturau, no discurso de 12 de maio de 1941 com o 

a declarou instalada. Conforme assinalei no meu primeiro 1 ivro 

< "'t1<:\n u<:\ 1 da Justiça do Trabalho", Rio, ia. ed., Rev. do Trab., t94t; 

ed., Freitas Bastos, 1944>, o seu car~ter Judiciário estava i llli:\"" 

nente na Carta Magna. L a colenda CORTE SUPREMA, em decis~o histdrica, 

definiu a quest~o: 

ffessa Just: iça especial, autBnoma, que gravita fora 

da influência da Justiça comum, pode aplicar, t:am .... 



bém, preceito constitucionalT ou deixar de apl ic~-

lo. Ora 7 quando suas decis5es ferem preceito cons-

titucional -e sd entio- é que caber~ recurso ex-

traordinário para o Supremo Tribunal. De fato, é a 

este que compete a guarda soberana da lei const itu-

cional, ferida que seJa através de qualquer drgâo 

Judic:<:\nt:<"-'• inc:lu~;;iv<"-' a Ju~:;tiç:a do Tr<:\b<:\lho" <Ac. do 

TF, 2a. T., n o R €·:· c • 1::. >: t .. t.>.a:t0, i n D .. J. dE 

30.09 .. 4:3)" 

Estava plantado o embri~o da integraç âo c:onst itu-
-------- ---- - 4 

cicnal da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, que se verificou _ ...... _ 
com a Le1 Maior de 1946 <art. 94), assegurado c poder normativo dos --
seus tribunais para uestabelecer normas e ccndiç~es de trabalho", nos 

casos Especificados Em lEi, ao Julgar os diss{dios colet ivcs <art. 

123, § 29)., NEssa fase, o ilustrE magistrado GERALDO BEZERRA DE MENE--
ZES, aprovEitando o seu prEst {gio Junto ao PresidEntE GASPAR DUTRA E .... 
com a colabcraçic do seu emérito colega D~LIO MARANH~O, obteve a assi-

natura do Decreto-lEi n9 9.797, de 09 de sEtEmbro de 1946, determinan-

do as modificaçaes necessárias ao funcionamento da Justiça do Trabalho 

como parte do PodEr Judiciário, tal como previste na Const ituiçio que 

seria promulgada poucos dias depois .. 

(.:, Cal'"t<:l M<:1qn<" ..;l.F 1967 m<:\nt:ev€·: o podr:::1'· no1rm<:\t ivo d<.~. 

Justiça do Trabalho Cart. 142, § 12) e a composiç~o paritária dos seus 

drg~os <art. 141) e foi além~ a) em disposi~~o que tive a honra de re---
digir, a pedido do Presidente CASTELO BRANCO, garantiu o acesse de ma---
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gistrados de carreira, - membros do Minist~rio P~bl ico de Trabalho e ad------ -
vogados, nas propcr~~es indicadas, tanto nos Tribu~ais Regionais, como 

no Tribunal Superior do Trabalho (art. 141, §§ 19 e 52)~ b) 1 imitou c 

recurso para o Supremo Tribunal Federal ~s decis~es contr~rias ~ Cons-

,,~., 1... <·:·~ i Fundamental de 1988 conservou todas essas - ----------------
normas. ampliou a competincia da Justiça do Trabalho e admitiu a arbi-----·- ---tragem facultativa come excludente da interven~io dos seus tribunais 

no~;; cc>nf1 ito~:; col<~~t: ivol5 dF:: tt'"<:\b<:\lho (at''tl;;. :1.14 ~~ :í.1~5). 

Desde o seu nascimento, a Justiça do Trabalho nio 

parou de crescer. Mas a criaçâo de novas Juntas, Turmas e Tribunais 

nâo acompanha, nem poder~ acompanhar, o excessivo n~mero de a~~es que --l5 ~·;\o a f o,,. ;·,\ d <~. l!> .. 

do trabalho ~s atividades 

I'' UI''<!\ i '!f:. , a alta rotatividade e a forma~io de milhares 

de entidades sindicais para a representaçâo dos interesses coletivos 

das correspondentes categori~s e a defesa dos interesses incliviclu;::..i~; 

dos seus representados - sio fatores determinantes do conaiderável au-

mento ele processos aJuizados na Magistratura do Trabalho. r~du;;;~a····st::.·, 

ainda, o fato de muitos empregadores sd acreditarem em acordos e qui-

taçSes verificados na Justiça. 
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A ccnsequincia do exposto~ que, no ano de 1990. as 

Juntas receberam 1.233 . 410 processos e solucionaram 1.053.237 <saldo 

negativo de 180.178); os Tribunais Regionais receberam 145 . 646 e jul-

garam 129 . 379 (saldo negativo ele 16.367); o Tribunal Superior recebeu 

20 . 276 e julgou 20 . 473 <saldo positivo de 197). {fi-POfo\JSi0.:60._.,1; 
~-.,..PT) 

~ evidente que urge uma reforma ele profuncliclacle, 

capaz de eliminar a apontada hipertrofia. E chega a surpreender a 

cmissic das entidades sindicais no equacicnamento da refcrmula~ic elo 

sistema vigente, quando c direito comparado revela que a maior parcela 

das ccntrov~rsias individuais do trabalho~ conciliada ou mediada, se-

Ja por comiss5es paritárias de concil ia~io no âmbito da empresa ou da 

categoria, seja pelo diálogo franco entre o chefe de servi~o de recur-

scs humanos da empresa e c delegado sindical ou o representante eleito 

pelos respectivos empregados. Sd os 1 ittgios nio solucionados cem es-

ses procedimentos informais {que apertam nos tribunais ou nos drgios 

administrativos competentes para o seu julgamento. 

Em estudo de qual part iclpamos na Organizaçâo In--.. 
ternacional do Trabalho, constatamos que -

ula progresiva tendencia legislativa sobretudo con-

tractual • . es de considerar procedimientos concilia-

torios para los confl ictos individuales de trabajc, 

cuya solucidn tradicionalmente se hab(a reservado a 

los drgancs de la jurisdiccidn laboraln. 
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~. cepcts ce asstna armes que os procedimentos ccn-

ciliatdrics perante tribunais do trabalho ou drgâos gerais da adminis-

tra~âc p~bl ica do trabalho upresentan, en mayor o menor grado, una se-

rie de inconvenientes que comprometen la eficacia de la concil iacidnu, 

apontamos os tris sistemas que v~m obtendo maior ixiton 

i~) organismos especializados, que atendam aos di-

ferentes graus de conhecimento dos lit {gios que 

lhes sio submetidos, com especializaçio relativa 

aos diversos setores trabalhistas. ~o que ocorre 

na Espanha , França e It~lia , cujos 6rgios estatais --foram criados por via legislativa, F na Di namar c a , - -cujo organismo resultou de convençio coletiva; 

22) organismos privados que atuam num determinado 

setor da economia ou categoria econ8mica. Os seus 

membros possuem, naturalmente, os conhecimentos re-

queridos para a boa ccmpreensâc da atividade pro-

fissic>nal que corresponde ~sua compet&ncia. 

caso, por exemplo, da Venezuela ; 
~ 

39) organismos intra-empresariais, com representa-

çâo da administraçio da empresa e dos seus emprega-

dos, que vim se multiplicando em virtude de contra-

tos cclet ivcs, nas mais diversas regi5es do mundo, 

sendo que na Eur opa Or ientAl e na Rep~b lic a Feder a l 
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da Al emanh a (agora unida~ antiga Rep~bl ica Demo-

crát ica da Alemanha), sua inst ituiçâo decorre de 

1 e i .. 

Con<.:;oant !::: foi ressaltado no aludido estudo, "L <:1. 

conciliacicin ante cirganos internos de la empresa se 

ha demostrado capaz de obtener resultados bastante 

~::.<:1. t: i <.:>fac t OI'' i o~:> Sus ventajas principales están 

dadas por las circunstancias de que los organismos 

conciliadores posuen uh buen conocimiento de las 

peculiaridades propias del respectivo sector 1 <:l.b o·· 

ral ~ de que, por tener una competencia restringida 

al ámbito interno de la empresa, no se encuentram 

congestionados por el conocimiento de muchos asun-

tos muy diversos entres{ y pueden, por tanto, de-

dicar un esfuerzo serio a la gesticin concil iatoria, 

la cual no queda reducida a una mera formal idad, 

como sucede a veces cuando el procedimiento se rea-

1 iza ante otro tipo de cirganos." 

Cumpre ponderar, neste passo, que a OIT prop8s, na -
Recomenaçâo n2 94, a criaçâo de organismos de consulta e colaboraçâo 

entre empregadores e trabalhadores, no âmbito da empresa, cuja compe-

tência deveria excluir as questSes compreendidas no campo da negocia-

cio coletiva <reserva sindical). O novo Trtulo VI da nossa CLT, 

convençBes coletivas de trabalho, prevê a faculdade desse i nst~ l"'.lmf::nt o 

criar comissâo de consulta e colaboraçâo intra-empresarial. Mas, 
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que facultativa, raramente tem sido obJeto de negocia~io coletiva. Da{ 

entendermos que a lei deveria prescrever a const ituiçio de comissHes --
paritárias de concil iaçio, ou de consulta e colabora~io, com a parti-

cipaçio do representante dos trabalhadores de que trata o art. 11 da 

Const itui~io, nas empresas de médio ou grande porte. 

do Trabalho propunha à Câmara dos Deputados o acolhimento de projetos 

dispondo sobre as com issJes paritárias de concil iaçio nas empresas com 

mais de cem empregados, como substitutivo ao Projeto de Lei n9 

2.219/80, de autoria do Deputado CARLOS ALBERTO CHIARELLI. Esse subs-

titutivo, elaborado por comissio que tive o prazer de presidir, contou 

com a competente part icipaçio dos ilustres Juristas JOSé DE SEGADAS 

VIANNA e EUGiNIO ROBERTO HADDOCK LOBO, e foi aprovado pelo Conselho 

Consultivo da Academia. Em 1984, no Forum Brasileiro da Justiça do 

Trabalho, que teve lugar na encantadora cidade de Gramado, insistia-se 

com a idéia, tal como ocorreu, seguidamente, em diversos congressos de 

Direito do Trabalho. E ainda agora, o nSuplemento Trabalhista LTr.u 

<n9 79/91) publicou excelente artigo do magistrado THOMAS MALM, defen-

dendo esse procedimento intra-empresarial, com citaçio de precedentes 

intervençies dos magistrados e professores VALENTIN CARRION, ROBERTO 

GOUVEiA e BENEDITO CRUZ LYRA. 

Nio se cogita- convém sublinhar -de atribuir po-

der Judicante a tais comissies, mas simplesmente estabelecer uma pre-
fase compulsdria nas mencionadas empresas, visando à concil iaçio dos -
lit(gios. Afinal, como se sabe, metade das açies sio conciliadas nas 



Juntas de Cone i] ia~io e Julgamento; e, o que ci concil iável em drg~o do 

Judiciário tambcim o será nessas comissBes de composi~io paritária, cu-

Jos membros representam efetivamente as partes e, por adotarem prece-

dimentos informais e disporem de tempo razoável, terio, 

maiores possibilidades de mediar as contendas. Será indispensável. no 

entanto, assegurar plena f~fic<:\c: ia <:\os; <:\cc>rdos; nE~las Cf!'10~br<:\do!:; .. { ~-
L ~) 

Outra questio que está a merecer a reflexio dos es-

tudiosos do Direito do Trabalho- principalmente porque o tema vem 

sendo cogitado pelos que pretendem antecipar a reforma constitucional 

brasileira-cio poder normat i~o dos tribunais do trabalho. --------
Como vimos, a possibilidade desses tribunais profe-

rirem, nos diss{dios coletivos, senten~as constitutivas de direito no-

vo, pela cria~io ou revisio de normas ou condi~Bes apl ic~veis às rela-

~Bes do trabalho, foi o motivo principal do retardamento da tramita~io 

do projeto governamental de 1935 visando a efetivar a criaçio da Jus-

t i~a do Trabalho prescrita na Lei Maior de 1934. Mas essa competincia 

normativa, que configura uma espcicie de arbitragem compulsória i nst i···· 

t: !J C i o IH\ 1 i ~-~ <:H:I <:\ , foi estatu{da pelo Decreto-lei n2 1.237, no regime da 

Carta Pol {t ica de 1937, e acabou consagrada pelas Const itui~Bes de 

1946, 1967 e 1988, que inseriram os tribunais do trabalho no Poder Ju-

cl i c i<h· i o .. 

Os que se insurgem contra sua manuten~io, at'·gumt-:~n·-

tam. geralmente, que se trata de uma forma de interven~âo estatal in~;···· ----
pirada em modelo corporativo, que deve ser abolida para enseJar a au-
to-composi~âo dos conflitos coletivos de trabalho. 
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A circunstincia de ter sido o poder normativo atri-

bu{do à uMagistratura del Lavorou institu{da por MUSSOLINE, nic signi-

fica que, por esse só fato, ele deva ser abolido. O fascismo sempre 

mereceu a nossa cr{t ica veemente pelo que ele representava como siste-

ma pol {ti co, desprezando as 1 iberdades fundamentais do homem. para su-

bordinar sua vida aos interesses do Estado e da prcduçio. Mas nio se 

pode desprezar tudo o que, nesse nefasto regime, foi feito cu aperfei-

çcado no mundo do Direito, a come~ar pelas inst ituiç~es de Direito 

Processual, que contaram com o ginio Jur{dico de CARNELUTTI e CHIOVEN--------------- --

Todavia, como recordou J~LIO C~SAR DO PRADO LEITE, --
em recente conferincia sobre o assunto, muito antes da Itália se ter-

nar fascista, a NOVA ZELANDIA instituiu ua arbitragem obrigatória nos 

conflitos de trabalho, a cargo da Corte de Arbitragem, com participa-

~âo tripart {cipe~ vale dizer, const itu{da por um magistrado e dois as-

sessores nomeados pelos sindicatos dos trabalhadores e pelas entidades 

patronaisu -Corte que, no dizer de Lord BRYCE, uexerceu um poder de 

patronato com seus empregadosu <Palestra no simpósio no Poder Judiciá-

rio e a administra~io da Justiçau, Rio, agosto de 1991) 

A decisio constitutiva de direito novo nada mais i -- -do que a arbitragem compulsória do conflito coletivo de trabalho. E 

essa competincia pode ser conferida, tanto a drgio administrativo per_,_ 

.. man !::~n t f:~, - encarregado da arbitragem obrigatória, como a tribunal do -
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trabalho. A sentença normativa por este proferida se equipara ao laudo 

r nem se invoque o fato de ficar a arbitragem circunscrita 

às quest~es equacionadas pelas partes, porque a sentença do tribunal 

tamb~m há de ser prolatada dentro da lit i scontestatio caracterizada 

pela petiçio inicial e a contestaçio. 

Segundo registrou a Organizaçio Internacional do 

Trabalho COIT> em recente estudo de direito comparado, 
- b 

obrigatdria atribuída a drgios administrativos ou inst itucionalizada 

em tribunais do trabalho é comum nos países do chamado Terceiro Mundo. 

Os primeiros funcionam na Austrália, Bel {via, Camerum, Co16mbia, Costa 
( 

do Marfim, Costa Rica, Egito, Equador, Gana, Gr~cia, Indonésia, 1... íb<:\•••• 

no, Líbia, Madagascar, Malásia, Nova Zelindia, Serra LeBa, T~nez, Tur-

quia, Uganda, Venezuela e Zimbia. Os tribunais do trabalho, com poder -
normativo ou arbitral, se encontram no Brasil, Guatemala. India, Ja-

maica, Kinia, M~xico, Nig~ria, Paquistio, Singapura, Sri l...anka, Tanzi-

nia e Trinidá-Tobago. E a OIT esclarece ainda que, em muitos daqueles 

paísf.~<.:>, o drgio administrativo de arbitragem compulsdria é presidido 

por um magistrado da Corte Suprema, de tribunal superior ou de tribu---
n <:1 1 do trabalho. ~ o que ocorre na Austrália, Camerum, Co<.:>t<:\ I~ i c<:\, 

Egito, Gr~cia, Líbano, Madagascar e Turquia <Cf. nconcil iacidn y arbi-

los confl ictos de trabajon, G~:-:nebr·<:\, OJT, :1. ?!37 y 

j.75/f.l0) • 
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~ inquestionável que a auto-composi~io do conflito -
de trabalho constitui o ideal que deve ser fomentado e motivado, a fim 
~ 

de afastar, sempre que poss{vel, a soluçio heterBnoma. Entretanto, o 

&xito da negociaçio coletiva, com ou sem greve, pressupSe a exist~ncia 

tI'" i:\b a l h acl Cll'" €~S .. Nio basta que tais sindicatos existam em algumas re-

giges ou em certas categorias .. Se estes podem obter adequadas condi-

ç:Í)f~!:; df:·~ tJ'"abalho pot'" m<-:~io elo~:; inst{llmf~nto!:; cl<:\ n<::·goci<:\(i:~\o coletiv<:\, !:>E~Ja 

por acordo direto ou mediado, seja por arbitragem facultativa, certo~ 

que os sindicatos mais fracos sd conseguem melhorar as condiçSes m{~i_.. 

mas de trabalho atravfs da arbitragem obrigatdria ou da sentença nor-
-------~- ......... 

mativa do tribunal competente .. Aduza-se que o sucesso da negociaçio 

coletiva depende tambfm do fornecimento de informaçSes pelos empresá-

rios e da boa ff com que ambas as partes, numa atitude de m~tua com-

preensio, estabelecem o diálogo- fatores que se reduzem na razio -- ----
reta do subdesenvolvimento eccn8mico .. 
,...._ ~ ------............ ... 

Esse quadro explica por que pa{ses 

cl i .... --
senvolvimento ou desigualmente desenvolvidos, como o Brasil, <:\d ot. am - __ ...... 
mecanismos administrativo ou judiciais com poder de intervir compulso-

riamente para resolver o conflito. E, pelos mesmos fundamentos, a le-

gislaçio do trabalho desses pa{ses caracteriza o intervencionism2 bá-- ---sico do Estado nas relaçges de trabalho, estabelecendo limites~ auto-----nomia da vontade para preservar a dignidade do ser humano no seu di-

1'"<-:~ito ~''vida .. 
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ConvJm s ub linhar, bem sublinhado, que esse i ntt:::r···· 

vencionismo b~sico, assim como os mecanismos de soluçio compulsdria 

do~; conflito~;, 

trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos da negociaçio coletiva, 

quando a autonomia privada co1et iva puder complementar e ampliar o n[--
vel resultante das normas imperativas. E a açio neste sentido desen-

volvida pelos sindicatos mais expressivos, com a conquista de novos 

direitos ou ampl iaçio dos impostos por lei, acaba por influenciar os 

mencionados organismos administrativos ou judiciais para que estendam 

tais normas ou condiç~es de trabalho a categorias que nio teriam força 

para conquist~-los nos procedimentos da negociaçio coletiva. O poder 

normativo ou arbitral compulsdrio constitui, nessa hipdtese, um fator 

de equidade social no c onJunto das categorias • 
.._. -
Quando a organizaçio sindical se engrandece em ter-

~ --.... 
. ,., 

a~:i!:iDC: I (:\(i: O E-:5 mos n<:\cion<.-\i!:;, contandc) com expressivas em todas as at i vi-

dades, as prdprias centrais sindicais geralmente se incumbem de evitar 

o desn{vel acentuado entre as condiç~es de trabalho dos diversos seto-

res da ecDnomia, especialmente no concernente aos sal~rios. Os acordos 

neste sentidD firmados na Espanha e na It~lia sio eloquentes exemplos - --
dessa preocupaçio macroeconBmica, posto que os sindicatos de base e as 

empresas atuam, na negociaçio coletiva, dentro dos parâmetros pre-fi-

xados nesses acordos. Assinale-se que, sendo o desn{vel significativo, 

a populaçio das regiges mais PDbres, nelas inclufdos os trabalhadores, 

~ onerada com o custD dos bens produzidos nas regiBes indu~.;tl'·ia1 i;·~<:\···· 

que h~ de computar as vantagens conquistadas pelos respectivos 

~ o ~ue se verifica no nosso Pafs~ o trabalhador do - ncw··· -
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deste, por exemplo, ao adquirir uma televisio ou uma geladeira, paga o 

custo das condiç~es de trabalho que ele nio tem, obviamente inset~ido 

no preço do bem produzido. Dar a conclusio do professor SAGARDOY BEN-

GOECHEA no sentido de que, em escala de macroeconomia, ~ necessário 

coordenar os acordos salariais, devendo os critérios de fixa~io ser 

estabelecidos a n{vel setorial ou intersetorial <"Pol[tica gubernamen-

tal y negociacidn colect iva en un contexto de crises econdmican~ 

Alguns Juristas se insurgem contra a soluçio dos 

conflitos coletivos por tribunais do trabalho, porque nio admitem que 

uma decisio do Judiciário possa ter, ao mesmo tempo, corpo de senten~a -
e alma de lei. Mas, como ponderou CALAMANDREI, "No fundo, esta dupli-

cidade de aspectos das decis~es da magistratura do trabalho nio ~mais 

que uma proJe~io no campo processual da dupl icidade de aspectos que, 

no campo do direito substantivo, apresenta o contrato colet ivon C"Re-

cueil d'études sur les sources du droit en honneur de Fran~ois Gényn, 

Na renomada obra sobre o tema em foco, o emérito 

professor ALFREDO RUPRECHT enumera as vantagens da solu~io Jurisdicio-

nal e reproduz os pronunciamentos favoráveis a esse entendimento dos 

conceituados Juristas TISSEMBAUM, GARCIA OVIEDO, COUTURE, CALAMANDREI, 

LUIGI DE LITALA, RAMIREZ GRONDA, D~LIO MARANH~O e EGON GOTTSCHALK. E o 

ilustre titular da cadeira de Direito do Trabalho na USP, professor 

AMAURI MASCARO NASCIMENTO, depois de lembrar nada impedir que o tribu-

nal determine a elabora~io de laudo pericial para a revela~io de ele-
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mentes fát ices de relevo, ressalta que uma das vantagens da senten~a 

normativa consiste em que ela "está suJeita a meios impugnatcirios que 

garantem a sua aprecia~io em mais de um grau de Jurisdi~io, para que 

menor venha a ser a possibilidade de erros" C"Confl itos Coletivos de 

Trabalho", SP, Saraiva; 1978, rágs. 200/1). 

Como revc;.~1<:\ NESTOR [llf BUEN, no Mé~·~ic:o c> t:l'·ibun<·:\l do 

trabalho deve nomear peritos, "na medida em que o objetivo principal 

do procedimento dos confl it:os coletivos de natureza econ6mica seja a 

fixaçio de novas c:ondi~Ses de trabalho" C"Derecho Precesal del T ,,. ,.,\ b <:\ ·•·• 

vo dos tribunais do trabalho é, nesse pa{s, talvez mais amplo do que 

...... -- ----
no Brasil, como se infere do art. 919 do seu Cddigo do Trabalho~ 

----
"A Junta, a fim de conseguir o equil{brio e a Jus-

t iça social nas rela~Bes entre trabalhadores e pa-

trBes, em sua resolu~io poderá aumentar ou diminuir 

o pessoal, a Jornada, a semana de trabalho, os sa-

lários e, em geral, modificar as condi~Bes de tra-

balho da empresa ou estabelecimento~ sem que, em 

nenhum caso, possa reduzir os direitos m{nimos con-

signados nas leis." 

Como bem enfatizou o saudoso Jurista argentino MA-

RIANO TISSEMBAUM, 
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"a Justi~a social constitui a principal f i n<:\1 i dad<·:: 

do Estado e a magistratura trabalhista i um dos 

elementos determinantes de tal fim. O conte~do in-

tr(nseco da justi~a social, porque diz respeito ao 

aspecto distribuído, imp~e a necessidade de criar 

ou modificar a norma e nisto se baseia a competin-

cia normativa da magistratura do trabalho, pelo que 

a fun~âo jurisdicional nio é mais meramente decla-

ratdria, mas também constitutiva e nisto encontra-

riam sua Just ifica~io os tribunais do trabalho para 

solucionar os conflitos coletivosu <Las controver-

sias del trabajou, Buenos Aires, 1962, pág. 44). 

Senhoras e senhores. O Direito produz normas que 

regem as rela~~es humanas e, por ser inadmiss(vel que inevitáveis con-- -------
Nio é por outra razâo que a Const ituiçâo brasileira consagra o princ(-

pio segundo o qual nenhuma lesâo ou amea~a a direito pode ser exclu(da 

da aprecia~io do Poder Judiciário (art. 52, n2 XXXV). 

o fundamento Jur{dico da in !!i- t auJ" i':\íi: f:\ o do -
processo de diss(dio coletivo na Justiça do Trabalho, visando a que o -
conflito seja resolvido por meio de sentença normativa. E essa i nt:er .... 

vençio estatal, que já tem entre nds caráter tradicional, <:\ind<:\ ~;e 

Justifica pelo fato de que algumas entidades sindicais, desprezando o 

P I" f:: c: <:-: i t: u a d c> n o ".·,,_, .. _t_. __ 9_2_, __ .s·_ j_. _2 , ~C<:\ r t a Ma g n i':\ e n I:\ L.<-::· i n 9. 7 • 7 B3 , c:1 f~ 

1989, paral izam serviços indispensáveis ao atendimento das necessida-
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des inadi~veis da comunidade, como se a g~eve fosse um direito absolu

t" ·I Conforme tem '"''c i di da r e i ter adament e o Com i ta '!::..L i b«rdade si nd i

cal da OIT-o mais conceituado ~orum de salvagua~da dos direitos sin-__ ...., __ 
dicais- a greve pode ser 1 imitada ou proibida nos userviços cuja in-

terrupçio possa po~ em pe~igo a vida, a segu~ança ou a sa~de da pes-

soa, em toda ou pa~te da populaçiou. <Libertad Sindical - Recopilacidn 

de decisiones y p~incipiosn, Geneb~a, OIT, 3a. ed., 1985, p~gs. 80/1). 

Nio há duvida de que a nossa legislaçio carece de 

aperfei voamentos. seJa quanto à c~iaçio de comiss5es parit~rias de -
cone i 1 i c:wf:\o no imbito das emp~esas de g~ande e midio porte, seJa 

quanto ao sistema de recursos na Justiça do Trabalho. Tambim no campo 

dos diss{dios coletivos algumas alteraç5es devem ser feitas para pro-

piciar a concessâo 1 iminar de reaJustamentos salariais impDst:os por 

lei. a fim de permitir que reivindicaç5es de consider~vel relevo pos-

sam ser arial isadas com esteio em adequada instruçâo. Afinal, como as-

severemos alhures, unesta fase de inquietaçio no mundo do trabalhar 

decorrente das repercuss5es sociais das medidas econ8micas, i mister 

que se mantenham sempre atualizadDs os instrumentos de que se valem os 

grupos sociais E os indiv{duos para que nio seja entravada a apl icavâo ... 
do Direito, porque dele depende, em decisivo apelo, a distribuiçio da ...... 
. .Ju~:;t: i c: a". 
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SEMIN~RIO NACIONAL 

CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 

PAINEL: 

<Salvador-Bahia- 5 e 6 de abril de 1993) 

"Os mecanismos de solu~io de conflito e a 

c: 1.11 t ur a A Just i P:\ do 

Trabalho, a media~io e a arbitragem" 

Sinopse 

Sij!:;s~:,·k i ncl 

ela i nt ervend\o Ar·naldo 

<Ministro aposentado do TST e 

Presidente honor~rio da Academia Nacional 

de Direito do Trabalho) 

Cinqijenta anos depois da sua instala~~\o, ê:\ 

iQ de maio de 1941, as 722 Juntas de Conc:il ia~âo e Julgamento 

entio em funcionamento receberam 1.496.890 a~Bes e julgaram 

1.263.492~ os tribunais regionais receberam 211.222 processos e 

Julgaram 149.217; o Tribunal Superior do Trabalho recebeu 22.039 

e julgou 24.713. J~ em 1992, mais de um milhio e quinhentas m i 1 

novas -prc)Cesso!:;. 

- --------que o 

Recentemente, foram criadas 

-2B. 4!"i0 

37;;.~ Junta!:;, 

instalados seis novos Tribunais Regionais e ampliados onze desses 

tribunais. Mas, os que militam na Justi~a do Trabalho sabem que a 

desejada celeridade processual nio ser~ alcan~ada com esses novos 

orgios, sendo certo que o TST, a quem se destinam os recursos de 



revista, nos diss{dios individuais, e os recursos ordin~rios, nos 

diss(dios coletivos julgados pelos tribunais regionais, 

aumentado, ainda mais, o seu quinhio de processos. 

Em recente e esclarecedor 

Justi~a do Trabalho da Grâ-Bretanha", o culto Ministro Jos~ 

Ajuricaba da Costa e Silva registra que, no ~ltimo ano judicial 

(1991/1992) :: 

a) foram ajuizadas 67.448 a~5es nas Industrial 

b) 

c) 

Tribunais, órgaos 

instância que funcionam na Inglaterra, 

GalE~!!; e E~;cócia; 

0 <:' •• > 

segunda instância) receberam 845 recursos; 

A Câmara Civil de Apelaçao, que é a derradeira 

instincia para os casos trabalhistas, recebeu 

14 ,,.E~cur· so!:; <"Revista do TRT da 8ª Regiao, 

Belém do Par·á, Julho/dez. 92, pág. ~~5). 

Esses dados correspondem ao movimento de 

processos nos Tribunais do Trabalho da Alemanha, conforme revelou 

o catedrático de Direito do Trabalho de Berlim, Klaus Adom~it, 

quando, em maio de 1991, proferiu conferincia em Bras{lia: os 

tribunais de primeiro grau de jurisdiçao recebem, anualmente, 

cerca de 60.000 processos, enquanto que o Tribunal Federal do 

Trabalho, correspondente ao nosso TST, julga em torno de 300 
recursos por ano. 



•• 

cii.Ívicl<:\, qu~' 

mf-~can i smos de 

é clt.'ficient~' -solu<;:~~o dos 

disparidade revela, sem 

o sistema brasileiro a t i rlf:: n t f:·: <:HJ ~; --<:-: coletivo~:; do -lit(gios individuais ----,..-. ~ apontadas - infe1 izmente sem ex1to 

pela Acade mia Nacional ele Direito elo Trabalho= 

salvo r·ar{ssimas 

i nt ra-empref:>ar· i a i~; <:!.!;l. i nt <-::rs indica i~; -para a tentativa ele conci1 ia<;:io ou ele mediaç:io 

das controv~rsias individuais do trabalho; 

b) a facilidade com que qualquer elas partes pode 

submet~r 

t:rabc:\lho 

conflito coletivo 

dificulta o 

ao tr ibun<:l.l do -ap I'" <.1funcl amf:m t C> da 

também, o c tln ~:><~n so 

exigido para a arbitragem volunt~ria; 

c) nos ~lti mos três anos, o Ministério do Trabalhe 

deixou ele tentar a mecliaçio elos conflitos - -coletivos nio resolvidos na negocia<;:io direta 

das partes envolvidas. 

Cumpn-: adu~-~ i r· 

Judiciais ele caráter individual cresceu tamb~m em virtude de nio 

haver prote<;:io legal contra a despedida imot ivacla, o que concorre 

pleit<7:andcl 

questionáveis, relativas ao per(oclo ele trabalho. 



col €-~t i vo df.·~ tl~<:\balho. -conflitos coletivos, cuja soluçio, para muitos, deveria ser 

subtra{da, na prdxima revisio constitucional, da competência da 

Justiça do Trabalho. 

A Carta Magna de 1988 ampliou o poder -----normativo dos tribunais do trabalho para a soluç~o dos diss{dios 

coletivos, que f&ra assegurada pelas Const ituiçSes de 1946 (art. 

123, § 2Q) e 1967 <art. 142, § 1Q); mas admitiu a arbitragem 

facultativa como excludente da intervençio do Judici~rio nos 

conflitos coletivos cÍe tr·abalho <ar·t. U.4, .!~ 2Qr:-

Em mais de cinqUenta anos de prof{cua 

atividade normativa, a Organizaçio Internacional do Trabalho 

<OIT) nio aprovou qualquer convençio ou recomendaçio sobre 

tribunais do trabalho. No imbito regional, entretanto, adotou, a -( respeito, uma detalhada resoluçio na 4ª Conferência dos Estados 

da América Membros da OIT CMontevideo. 1949), na qual nio inclui .. 
( o poder normativo ou arbitral desses tribunais para a soluçio das 

( 

controv~rsias coletivas econBmicas. No que 

conflitos, a doutrina da OIT est~ consubstanciada na Recomendaçio 

nQ 92, de 1951: a) quando nio resolvidos na negociaçio coletiva 
~ 

direta, eles devem ser submetidos a organismos de concil iaçio 

voluntária, nos quais esteja assegurada a representaçio paritária 

de empregadores e trabalhadores; b) por consenso das partes o 

( conflito poderá ser submetido a arbitragem, devendo cessar, nesse 

caso, a eventual greve. Mas o ideal - pondera e insiste a OIT - ~ 

( 

( 

a prevençio ou a soluçio dos c:onfl itos trabalhistas por meio da 

convençio coletiva resultante da negociaçio direta das partes 

interessadas (cf. Conv. nQ 98/48, Recom. nQ 163/81). 
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Os que se insurgem contra a manutenção desse poder 

normativo, alegam, geralmente, que se trata de uma forma de 

intervenção estatal inspirada em modelo corporativo, que de-

ve ser abolida para ensejar a auto-composição dos conflitos 

coletivos de trabalho. . i~Pia<J-~cb-~~Cb 
-~~#l~ -~~c(~~~ 

, ~ ( .. 
O so fato de ter sido o poder normativo atribu1do a 

"Magistratura del Lavoro 11
, institu:ida por Mussolini, não signi 

fica que ele deva ser abolido. O fascismo sempre mereceu a 

nossa critica veemente pelo que ele representava como sistema 

polltico, desprezando as liberdades fundamentais do homem, pa

ra subordinar sua vida aos interesses do Estado e da produção. 

Mas não se pode desprezar tudo o que, nesse nefasto regime, 

foi feito ou aperfeiçoado no mundo do Direito, a começar pelas 

instituiçÕes de Direito Processual, que contar~com o gênio 

jur:Í.dico de Carnelutti e Chiovenda. (~k? â.Q... ~ ~ 

~~?) 
Todavia, cGrno rec~~&~ jÚllD ~~~ 4g Pn~lo 

em recente conferência sobre o tema, muito antes da 

Z...-'i.it...;, 

Itália 

se tornar fascista, a Nova Zelândia instituiu "a arbitragem 

obrigatÓria nos conflitos de trabalho, a cargo da Corte de 

Arbitragem, com participação triparticipe Aliás, como re 

gistrou Oliveira Vianna, ao defender o primitivo projeto so-

bre a Justiça do Trabalho, não há nenhum fundamento na ale

gação de que essa competência normativa é de inspiração cor

porativa, pois, à época, ela era encontrada em paises demo-

cráticos e liberais como a Austrália, a Nova Zelândia, a 

namarca e a Noruega, além do México e da Turquia. E 

Di 

con-

cluia: ---"Nao há nenhuma correlação entre competência normati 

va e regime corporativo O fundamento da normatividade 

é orgânico e não politico" ~ 



O exemplo mexicano tem muita pertinência no desen-

volvimento deste trabalho, seja porque se trata de um pais 

latinoamericano e, portanto,do Terceiro Mundo, seja porque o 
, 

poder arbitral ou normativo dos seus tribunais do trabalho e, 

talvez, mais amplo do que no Brasil, como se infere do art. -, 
~-d_o_s_e_u_c_o_d_i.:.g:..o_d_o_T_~_- a_b_a_lh_o_: 

a; 

, 
"A Junta,a fim de conseguir o equilíbrio e a justi 

tiça social nas relaçÕes entre trabalhadores e p~ 

trÕes, em sua resolução poderá aumentar ou dimi

nuir o pessoal, a jornada, a semana de trabalho , 

os salários e, em geral, modificar as condiçÕes 

de trabalho da empresa ou estabelecimento;sem que, 

em nenhum caso possa reduzir os direitos 

consignados nas leis 11
• 

! • m1.n1.mos 



Em face do exposto, cumpre indagar~ 

a) em pa{ses desigualmente desenvolvidos, como 

o Brasil, a arbitragem dos conflitos coletivos 

trab<:dh i !:;tas de car~ter econSmico deve ser 

obrigatdria ou facultativa? 
~~--------- ----
b) o poder normativo dos tribunais do trabalho 

br·as i lei r·<Js, 

compulsória, 

abolida? 

que é uma forma de arbitragem 

deve ser mantida, - re!:.t r· i ng i de\ cn1 
-... 

No VI Semin~rio de Direito Constitucional do 

Trabalho, recentemente promovido pela LTr. Editora em Sio Paulo --(novembro de 1992), centenas de magistrados, professores, membros 

do Ministério P~blico, advogados e líderes sindicais assim se 

manifestaram sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho: 

a) manuten~io do atual sistema - 40,48%; 

b) manuten~io, com altera~ies - 28,10%; 

c) extin~io - 31,42%. 

Em publ icaçio sobre o tema, a OIT relaciona 

vinte e ngye pa(ses de todos os coot inentes onde funcionam - ~ .,....,. ,.,., ~ 

organismos administrativos permanentes incumbidos da arbitragem 



• _!J 

<:>br· igatór· ia do~:; conflito~:; col<~t ivo::, econômico~:;. D<~·ntre <-::·1e~ 

inclui os seguintes países da América Latina: Bolívia, Colômbia~ 
Costa Rica, Equador, Panami e Venezuela. E aduz que, comumente, 

esses órgios sio presididos por magistrados da Corte Suprema, de 

Tribunal Superior ou de Tribunal do Trabalho. 

infor·ma qw:: rw 13r·<:\!'.>il, Ch.t<"tf:·:maL,,, J:ndia, K€-:nia, Mé:·:ico, Nigér·ia, ~ 
- Z4o. 

Pak istio, Sri-Lanka e Trinid~-Tobago os tribunais do trabalho sio 
-----------------~ ... ~ compE:tentE-:!:; F~ arb itr<:\r O!:> 1 it Íg i os c:o1E:t i vos ec:onômicos 

("Conciliación y artitraje en los conflitos de trabajo", Genebra, 

administrativos ou judici~rios -------- -obrigatória de tais conflitos trabalhistas se situam em países em -vias de desenvolvimento. ~que o &xito da negociaçio coletiva e a --concordancia do empresariado para a inst itui~io do Juizo arbitral 

dependem, inquestionavelmente, de sindicatos fortes e atuantes, 

com expressiva representatividade dos trabalhadores. Nio basta 

que tais sindicatos existam em algumas regiies ou em certas 

categorias. Se estes podem obter adequadas condiç;es de trabalho 

por meio dos instrumentos da negociaçio coletiva, seja por acordo 

direto ou mediado, seja por arbitragem facultativa, 

os sindicatos mais fracos sd conseguem melhorar as condiç;es 

mínimas de trabalho através da arbitragem obrigatória ou da 

sentença normativa do tribunal competente. 

Esse quadro, pertinente ao Brasil, que é -- ......... pais desigualmente desenvolvido, com regiies subdesenvolvidas, 

explica ror que o processo judicial do dissídio coletivo tem sido -<~::-:ag<·::r·ad<!lmf~IÜ<~: ut: i 1 iz<"dJJ..• A ~5t1ludú) idec:d do~.:; conf'l i to~:.:. col<~:t ivo~:; ... 



.. 

7 

de trabalho - cumpre reconhecer - ~ a que resulta do acordo entre 

as partes interessadas, ainda que com a media,io de terceiros. 

Mas esse desiderato ~ prejudicado pela facilidade com que 

qualquer das partes pode ajuizar o diss{dio coletivo e obter dos -tribunais soluçies que, geralmente, - podem ser antevistas. em 

virtude dos "precedentes normativos" do TST. 
-- r 
~>~~~ 
\~-~· 

' 
Na medida em que o ordenamento legal limitar 

a instauraçio da maior· será o êxito da - -negociaçio coletiva ou da controv~rsia à 

arbitragem facultativa. termos proposto nc> mf.~nc i CHli:\do 

Seminário de Sio Paulo que o ajuizamento do dissídio coletivo 

econ8mico s6 deveria ser admitido: 

a) por consenso das partes envolvidas no conflito; 

b) pelo Minist~rio P~bl ico do Trabalho, em caso de 

greve em atividade essencial; 

c) por qualquer das partes, após o decurso de 

dias de efetiva negocia,io coletiva, com ou sem 
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3º SEMINÁRIO NAC IONAL DO IBAP 

(CONTAGEM- MG- 1 e 2 de agosto de 1996) 

A. JUSTIÇA DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE MUDANÇA - - - -----por Arnaldo Sussekind 

I- HIPERTROFIA DA J.T. = atrazo apesar do gigantismo 
~ 

A - .. rQ·u-A_D_R_O_r.,[] e ,.rQ_U_A_D_R_O_ri""'l (a tua li ~ar 1 99 5 r e sumo) 

B - CONCAUSAS =ILER resumo - A' 
u - --

c - 4 a 6 anos p/ os três graus de jurisdição 

D - Nº inadmissÍvel de recursos a distribuir. -
II - REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA~ J.T. 

A- SIMPLIFICAÇÃO~O PROCESSO e ampliação do depÓsito p/ recurso 

B - ·RECOMPOSIÇÂO DOS ÓRGÃOS = classistas só nas Juntas e Turmas -de Dissidios Coletivos 

C - COMISSÔES PARITÁRIAS ~CONCILIAÇÃO 
• 

D - LIMITAÇÃO DO AJUIZA~~NTO ~DISSiDIOS COLETIVOS -
(EXA1.UNAREMOS APR!f\S .Q.ê_ m mTIMOS ITEHS) 

III-COMISSÔES PARITÁRIAS ]li_~NCILIAÇÃO 

A- INEXIST~NCIA DE RECURSOS HU1~NOS E FINANCEIROS p/ ampliar J.T. -----
B- DIREITO COMPARADOt: 

1o Órgãos pÚblicos de conciliação (p.ex:Espanha,França e Itália); 
2. Comissões intra-empresariais. obrigatÓrias (p.ex:Alemanha e -Europa do Leste); 

3. Comissões intra-empresariais por convenção coletiva (p.ex: 
Dinamarca e Venezuela); 

4. Comissão ad-hoc Chefe de Recursos Humanos X delegado sindi

cal ou representante eleito (p.ex:EEUU e Grã Bretanha). 

C - ~ = GRUPO DE TRABALHO =~R IV
0 

(1 - 2 - 3) \ 

1. Recomendação 94 =Comissões de Consulta e Colaboração:atri-
" buiçÕes mais amplas e reserva sindical 

2. Convenção 135 = proteção dos represent~ntes sindicais ou e-
• 

leitos ,inclusive contra a despedida • 

D - CONCILIAÇÃO NA J. T. e PEQUENAS QUEST0ES = ft~ADRO-III l 



= 2 = 

E =PROPOSTA ACADEMIA (1982) -FÓRUM GRAMADO (84) -ENCONTRO PRE--SIDENTES E CORREGEDORES DA J.T. (88) -PROJETO ITAMAR/MARCELO -(94) - NOSSO ANTEPROJETO - CPDS (96) = LER B do resumo. 

IV - CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO -
A - J~EA~ = auto-co~posição = fomento à negoeiação direta e/ou c/ 

. mediação - ARBITRAGEf-1 ? 

1. PRESSUPOSTO= sindicatos c/ expressiva representatividade e 

atuantes 

2. Sindicato forte = espÍrito sindical - concentração operária 

- concentração industrial 

3. Sindicatos inexpressivos nas pequenas e micro empresa,em -certas categorias e nas regiÕes subdesenvolvidas. 
f .... 

B - BRASIL - ONU-IPEA-1993 = desigualmente desenvolvido (Bélgica

Bulgária e India) = péssima distribuição da riquesa 

1~ 11º PIB mundial e 58º IDH 
2. Renda ner capita = USS5.370 = 11 Estados abaixo de 2.000 e ......... - -

3 abaixo~ 1.000 dÓlares -1!4R V-Cl - , 3. 16.333.400 pessoas abaixo do~:nivel de pobresa da ONU (USS85) .. 
C - PODER NORY~TIVO DA J.T. = tradição e equidade social ------1. Facilidade ~rejudicial à auto-compos ição,apesar Instrução 

normativa TST-04/93 e Precedentes 

2. Necessidade lfimHar ajuizamento= art.114 Const. 

3. Discurso SHIRAQ -\JftR V-AJt = 

D - NOSSA PRdPSTA = poder arbitral: 

1. Por consenso opção entre arbitragem institucional ou eleita; 
, , 

2. Pelo Ministerio Publico do Trabalho,em caso de greve capaz -, de afetar o atendimento das necessidades inadiaveis da comu-
nidade; 

3. Por qualquer das partes,depois de esgotados 2s prazos e pro-- ---....... 
cedimentos estatuÍdos em lei para a negociação coletiva di-
reta ou com mediação de terceiro. 

V - TEMA CENTRAL = FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS TP~BALHISTAS 11n-~ ECONOMIA 
GLOBALIZADA 

A - NOSSAS P1iOPOSIÇÔES I1~EPENDEM ~ FLEXIBILIZAR A APLICAÇÃO DAS 
LEIS TRABALHISTAS BRASILEIRAS; ~~S NÂO C01NIYERIAM COM A DESRE-

...._- - .... 
GULAMENTACÂO. 

B - DISTINCÂO ENTRE FLEXIBILIZAÇÂO E DESREGULAMENTAÇÂO. 



I ._ . 

B - !LEXIBILIZACÂO = fenda no princÍpio da inderrogabilidade das ~ 
normas de ordem pÚblica,nos limites do sistema jurÍdico aplicá

vel,seja para implementar noves métodos ou técnicas de trabalho, 
seja para preservar a saÚde da empresa e a manutenção de empregos 
1. Objeto: ro 

a)AJUSTAR a aplicação da norma ~egal a peculiaridades regio
nais,econÔmicas do empreendimento ou profissionais do traba

lhador; 

b)ALTERAR condiçÕes contratuais,ainda que 1n pejus,para esses 
fins,quando autorizadas pelo sistema aplicável; 

c)OPTAR entre fÓrmulas flexiveis facultadas pelo sistema OU 

substituir norma legal por disposição negociada. 

2. Agentes: ... . , 
a)UNILATERAL = lei,autoridade publica ou empregador (Chile,Pa-

nama e Peru) ; 

b)NEGOCIADA com o sindicato (Brasil,Espanha e Itália); 

c) MISTA,conforme o caso (Argenttna). 

3. Constituição Brasileira (art.?º)=salário (VI),duração compen
sada (XIII) e turnos de revezamento (XIV). 

C - DESREGULAMENTAÇÂO = Não é espécie de flexibilização,pois retira 
J -a proteção do Estado ao trabalhador,para que a autonomia privada, 

individual ou coletiva,regule as condiçÕes de trabalho: 

1. Imitação imprÓpria para paises com tradiçãg do dir~to escri-
q A -.;r: $ 

to (cultura romano-germanica) e que armaram sistemas legais --- , ~ 

de intervencionismo basico nas relaçoes de trabalho. 

2. Discturso do Presidente CHIRA na Conf.Internacional do Tra

balho de 1996 -LER... _...._._. 
3.EEUU = sindicatos fortes c/ tradição na conquista de direitos 

sociais-trabalhistas decorrentes de contratos coletivos empre-
, , 

sariais. Ainda assim,comercio,rurais e bancarios pouco possuem. 

4. TIGRES ASIÁTICOS (Coréia,China,Taiwam,Malásia,Hong-Kong,Cinga
pura,Indonésia e Tailândia) = governos fortes e sindicatos 
fracos ou inexistentes - nunca tiveram sistemas adequados de 

proteção social ao trabalho:jornadas excessavas,poucos repou-
, ' sos,salarios indexados em grande parte a produtividade e ao 

rendimento~aa empresa - segtridade social praticamente inexis
tente e.trabalho infantil generalizado- CHINA=salário-hora 
de USS0.12,jornadas de 12 horas e fábricas nas penitenciárias. 
(JOS~ PASTORE,"Encargos sociais no Brasil e no Exterior",SP, 
LTr. , pág. 111 ) • 



1 ~ - -" -
5. EUROPA = sindicatos fortes e tradição de lei escrita:amplos 

#rdenamentos com diteitos imperativos e flexibilização sob 

tutela sindical - salários negociados,com arbitragem facul-
, . 

tativa e greve sem salar1os. 

D-REAÇÂO DA OIT AO TRABALHO DESPROTEGIDO ____ ,__. ... _________ ........ ____ ... 

E -

t.. Conferância de 1996::4 Depois de sublinhar"que diversas vozes ............. ~---
se levantaram para reclamar uma cooperação internacional vi-
sando a humanizar a mundialização,conciliando as necessida-

, 
des em materia de justiça social com os imperativos da com-

petição econÔmica",o Diretor Geral,MICHEL aANSENNE,concluiu: 
r-

"Insto a los . Estados Miembros de la OIT a que abandonen la 
, 

practica de normas laborales y condiciones sociales artifi-

cialmente desfavorables que permiten obtener ventajas compa-
, 

rativas desleales,y a que se esfuercen mas bien por encontrar 

mecanismos que permitan distribuir con equidad los beneficios 

qu~ aporte la liberalizaciÓn del comercio."(Prensa-OIT,de 

20.6.96). 

2. Proposta à OMC para combater o dumping social (março 96):in-
> , . Q 
cluir clausula social nos contratos bi ou multilaterais de 

I ,._ ' A comercio,condicionando importaçao a observancia das conven-

çÕes s/ proibição do trabal~o forçádo e do trabalho infantil; 

liberdade sindical e direito de sindicalização e de negocia~ 

ção coletiva;igualdade de remuneração entre homens e mulheres 

e não-discriminação no emprego. 

3. Conversas de bastidores = reforma constitucional p/ que a fi

liação à OIT importe na ratificação dessas convenções. 
A -. ' ._ Tendencia ao estabelecimento de 11mitaçao as importaçoes dos 

a .-.. • .... 
I I A citanos pa1ses = EEUU:cota de 3.100 toneladas ao ano p texteis 

da China e de Taiwan - Uni<íP Européia:2.830 idem,ibidem. 
-Bra~il ~até 1990 importava . 2.200 toneladas de tecidos e con

fecçÕes.em 1995 importou 61.230. Agora começa a limitar ••• 



-~-
VI - CONCLUSOES: 

A - JUSTI~ ~ TRABALHO: 
1. Comissões Paritárias de Conciliação nas empresas de médio ----- ------ -------e grande porte; 
2. Restringir o ajuizamento de dissÍdios coletivos para moti

var a negociação direta ou com mediação. 

B- NATLTREZA~ SI STEMA ~RELAÇÔES DO TRABALHO= PaÍs desigualmen

te desenvolvido,com tradição de lei escrita e amplo elenco de 

normas sociais-trabalhistas (cultura jurÍdica germano-romana): 

1. Intervencionismo básico a ser completado,onde possivel,pelos 

instrumentos da negociação coletiva; 
, ! 

2. Direitos fundamentais indisponiveis correspondentes ao n1vel 

mÍnimo de proteção e demais direitos susceptÍveis ~flexi--bilização sob tutela sindical,para adaptação a peculiarida-

des empresariais,profissionais e regionais. 

+ 
Como bem asseverou o professor mineiro Ldcro RODRIGUES DE ALr1EIDA, - ----
as normas do Direito do Trabalho não exceuem a vontade privada,mas, 

para valorizá-la,como expressão da prÓpria personalidade humana,cer

cam-na de garantias para assegurar sua livre forrpação e manifestação" 

("Suplemento Trabaçhista 1Tr.nº179/94,p~g.1 .016). 

~ notÓrio que toma vulto no Brasil,asim como em alguns paÍses em 
a tese do 

vias de desenvolvimento,.-.tlllll ...................... . desre-
, 

.;:-:: --desDegramento do Direito do Trabalho. Esquecem,porem,os seus adeptos 

--~41 ...... ._~ .......... 1111._ .... ._ .......... que,em muitas regiÕes 

e em diversas categorias,inexistem sindicatos capazes de obter,no e

cercÍcio da autonomia privada coletiva,adequadas condiçÕes de traba-

balho;esquecem que"a dignidade da pessoa humana" e "os valores so-

ciais do trabalho" foram proclamados,pel& art.1º da nossa Constitui

ção,como fundamentos do "Estado Democrático de Direito";esquecem,en-
... , 

fim,a advertencia do Secretario Geral da CIOSL,BILL JORDAN,no senti--
do de que"um mundo impulsionado unicamente pelo mercado é socialmen

te inaceit~vel e politicamente perigoso" (Rev."Trabajo",Genebra,OIT, 

n~13,pág.11). 
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3º SEMINÁRIO NA CIONAL S/ "NEGOCIAÇCms COLETIVAS E FLEXI

BILI ZAÇÂO DOS DIREITOS TRABALHISTAS'' (IBAP - BELO HORIZON

TE- 01 e 02 de agosto de 1996). 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE MUDAN ÇA 

por Arnaldo Süssekind 

R,..e.sum_..o da palestra ..,.._ ,. 
, 

A hipertrofia da Justiça ào Trabalho no Brasil esta a aconse-

lhar,desde alguns anos,a reformulação do sistema em vigor,quer em rela

ção aos lit{gios individuais e aos dissidios coletivos,quer no que tan

ge CU)~ 4- c.' ~-~ ~ • .Não se trata,a lfOS$0 

ver, de reflexo da globolizaçao da economia,nem conseqüência da flexibi

lização,sob tutela sindical,na aplicação das · leis trabalhistas. 

Funcionam,em no sso Pais,1093 Juntas de Conciliação e J~ga
mento,2 4 Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Tra

balho. E,apesar do giganti smo dessa organização judici~ria,os processos 

que percorrem os três graus de jurisdição consomem,em média,seis anos 

para o tr~nsito em julga~o das decis~es,com prorrogaç~es por vezes ex

tensas,quando h~ controvérsia na fase execut6ria. 

Em algumas reg~es e no TST,o nÚmero de recursos aguariando 
... , , 

distribuiçao e alarmante,geyando apelos procrastinatorios e acordos - , , , ~ 
prejudiciais aos trabalhadores. A explicaçao e obvia:nos ultimos ~~ 

anos (199D-1995) a Justiça do Trabalho recebeu q.2~8·fJg a~Ões; s omcnte 

no exercicio de 1995,as Juntas receberam 1.823.437 reclamaQ~es,os Tri

bunais Regionais 363.576 processos e o TST 102.204. 
, ,., , , 

A verdade e que o desenvolvimento economico das ultimas de-

cadas,a extensão da l egi s lação ào trabalho às atividades rurais e a mu±

tiplica ção de entidad es s indicais,somaàas à excessiva rotativid a~e da 

mão-de-obra e a proliferação de empregados não registrados nas respec

tivas empresas e,ainda,a inexistência de procedimentos de conciliação 

no âmbito empresarial e de mecanismos de mediação dos conflitos coleti

vos -são fatores determinantes do cons i derável aumento de processos a

juizados na Justiça do Trabalho. Aduza-se a circ~~stância de mui t os em-
, 

pregadores so admitirem assinar acordos e quitaç~es na s Juntas,fcmentan-

do,destarte,o ajuizamento de ações simuladas sobre as quais já teria ha
vido prévio entendimento. 
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Não se cogita - convém sublinhar - de atribuir poder judicante a tais 

comissões, mas simplesmente estabelecer uma pre-fase compulsória nas empresas, visando à 

conciliação dos litígios. Afinal, como se sabe, metade das ações são conciliadas nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento. Ora, o que é conciliável em órgão do Judiciário também o será 

nessas condi~ões de composição paritária, cujos membros representam efetivamente as partes 

que pessoalmente conhecem e, por adotarem procedimentos informais e disporem de tempo 

razoável, terão, sem dúvida, maiores, possibilidades de mediar as contendas. Será 

indispensável, no entanto, assegurar plena eficácia aos acordos nelas celebrados. 

O anteprojeto que submetemos à CPDS toma obrigatória a instituição das 

Comissões Paritárias de Conciliação, com um representante do empregador e um dos 

trabalhadores, no estabelecimentos que possuem mais de sessenta empregados, e com dois 

representantes de cada classe nos que possuem mais de cem empregados; para os 

estabelecimentos e empresas de menor porte, os sindicatos das correspondentes categorias 

econômicas e profissionais poderão criar comissões de categoria, sendo que, por acordo 

coletivo, poderão ser constituídos esses órgãos para tais empresas ou estabelecimentos; o~ 

representantes dos trabalhadores gozarão de estabilidade no emprego, sendo eleitos por seus 

companheiros para mandatos trienais; as comissões, em procedimentos informais, terão o 

prazo improrrogável de quinze dias para intentarem a conciliação do litígio de caráter 

individual; o acordo firmado valerá como transação extrajudicial e quitará todos os direi to~ 

dele constante; se não cumprido, o trabalhador o executará de conformidade com o rito 

sumário previsto no parágrafo único do art. 872 da CLT, ficando reservado à Justiça do 

Trabalho apenas o exame dos aspectos formais do acordo e o das nulidades; a reclamação 

trabalhista contra empresa sujeita ao procedimento prévio de conciliação somente será 

admitida pela Justiça do Trabalho depois de esgotado o aludido prazo de quinze dias. 
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• Esse quadro explica por que países em vias de ·esenvolvimento ou 

· desigualmente~ desenvolvidos, como o Brasil, adotam mecanismos administrativos ou 

judiciais com poder de intervir compulsoriamente para resolver o conflito. E, pelos mesmos 

fundamentos, a legislação do trabalho desses países caracteriza o intervencionismo básico do 

Estado nas relações de trabalho, estabelecendo limites à autonomia da vontade para preservar 

a dignidade do ser humano no seu direito à vida. 

Convém sublinhar que o intervencionismo básico, assim como os 

mecanismos de solução compulsória dos conflitos, não impedem que as condições mínimas e 

indisponíveis de proteção ao trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos de negociação 

coletiva, quando a autonomia privada coletiva puder complementar e ampliar o nível 

resultante das normas imperativas. E a ação neste sentido desenvolvida pelos sindicatos mais 

expressivos, com a conquista de novos direitos ou ampliação dos impostos por lei, acaba por 

influenciar os mencionados organismos administrativos ou judiciais para que estendam tais 

as ou condições de trabalho a categorias que não teriam força para conquistá-las nos 

procedimentos da negociação coletiva. O poder normativo ou arbitral compulsório constitui, 

nessa hipótese, um fator de equidade social no conjunto das categorias. 

A decisão constitutiva de direito novo,conforme ponderou o 

douto PL~ RODRfGUEZ,nada mais ~ do que modalidade 

especial da arbitragem compulsória do conflito coletivo de trabalho. E essa competência pode 

ser conferida, tanto a órgão administrativo permanente, como a tribunal do trabalho . A 

sentença normativa por este proferida se equipara ao laudo arbitral. A distinção consiste no 

fato de que, da sentença originária sobre o dissídio, cabe recurso com efeito devolutivo. 

enquanto que o laudo arbitral só pode ser atacado no campo das nulidades. 
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CAP-:i.TULO 

TRIBUNAIS 00 TRABALHO OU SOClAlS 

------------------~ 
Por Arnaldo Silbsf:::'kiud 
<Magistrado jubiH\'do de> 
Tribunal Superior do Trbalho 
e Presidente Honor~rio da 
Academia Brasileira de 
Direito do Trabalho)u 

I Introduçio~ II A OIT e os Tribunais do 
Trabalho; III - Lit{gios da competência dos Tribunais 
do Trabalho ou Sociais;IV -Tribunais do Trabalho ou 
Sociais na iberoamirica: A - Consideraçies gerais~ B 
- Independência e organlza,io; C- Competência. 

I - IHTRODUCIO 

A doutrina assinala que uma das 
caracter{sticas da autonomia de determinado ramo de Direito i a 
instituição de tribunais especiais, com regras próprias ctê _, 
processo, para interpretar as respectivas normas jur{dicas e J 
assegurar adequada aplicação aos seus dest inat~rios. Trata-se de 
um dado de relevo para a afirmaçio da autonomia, embora esta 
possa configurar-se sem a existência de tribunais especiais. 

Com o Direito do Trabalho, porim, tal como o 
concebemos, nascido da intervenção do Estado nas relaçies de 
trabalho, como resposta aos excessos praticados por empres~rios 
após a revolução industrial e a 1 iberdade contratual consagrada 
pela revoluçio francesa, os tribunais especiais precederam as 
leis específicas. 

As primeiras leis sociais-trabalhistas 
surgiram no início do s~culo XIX. Entretanto, j~ no s~culo XV 
apareceram na Fran~a, inspirados nas ujuridictions corporatives 
de 1 'Ancien R~gimeu, conselhos arbitrais, com procedimentos 
próprios, integrados somente por empregadores, para decidirem 
certas questies de trabalho. Contam BRUN e GALLANT que, numa 
viagem~ Lyon, NAPOLEIO instituiu os uConseils de prud'hommesu 
nessa cidade <Lei de 18.03.1806) e, três anos depois, estendeu 
essa Jurisdição profissional a toda França <uDroit du Travailn, 
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Paris, Sirey, 1958, p~gs. 128/9); antes mesmo da primeira lei 
~rancesa de proteção ao trabalho, com a qual, em 1841, ~oi 
proibido o trabalho do menor de 8 anos, limitada a 8 horas a 
jornada de trabalho das crianças de 8 a 12 anos e fixada em 12 
horas a dos menores de 12 a 16 anos. Ainda no mesmo siculo iguais 
conselhos foram instaladas na Alemanha, B~lgica, It~l ia, Noruega 
e Suiça" 

Cumpre registrar, nesta oportunidade, como o 
~ez COGUEIJO COSTA, que: 

a) em Porttigal, j~ no siculo XVI, Juízes adjuntos 
dos Juízes ordin~rios foram nomeados para as 
causas trabalhistas fundadas na legislação 
civil ou comercial; e, por Decreto Legislativo 
de 14 de agosto de 1989, instituídos os 
histdricos tribunais dos ~rbitros avindores. 
isto i, mediadores~ 

b) na It~l ia, 
arbitrais, 
passaram 
<Conferência 
Brasileiro de 
Nacional de 
1984) 

a partir de 1878, os 
com a denominação de 
a ter composição 

pro~erida no I 
Direito do Trabalho da 
Direito do Trabalho, 

conselhos 
prob i v i r i, 

par· i t ~r i a 
Congresso 

Academ i"" 
Brasília, 

Os atuais cc:mseils d(f J~rud'hoM&~~es, que ainda 
funcionam na França, são constituídas de representantes de 
empregadores e de trabalhadores. Mas, como lamentam DURAND e 
JAUSSAUD, os 1 itígios trabalhistas são julgados, em grau de 
recurso, por tribunais da Justiça Comum <"Trait~ de Droit du 
Travail", Paris, Dalloz, 1947, vol. I, p~gs. 257/8), numa ipoca 
em que a multiplicidade de normas jurídicas heterBnomas e 
aut6nomas, formadoras do Direito do Trabalho, e os princípios que 
devem iluminar sua interpretação, estariam a exigir Juízes 
especializados, tanto nos drgãos prim~rios, como nos tribunais ou 
cimaras recursais. 

Recordemos que, já em 1941, o Instituto de 
Derecho dei TraiJajo, da Uni ver si dad Nac i omtl del L i tor al., 
publicou alentada obra sobre o tema, da qual participaram os mais 
renomados juslaboristas <"Tribunales del Trabajo Derecho 
Procesal del Trabajo", Coordenador MARIANO TISSEMBAUM, Santa Fi, 
Argentina). Nela preveleceram os pronunciamentos favoráveis ~ 
instituição de tribunais do trabalho, com a adoção de regras 
processuais inspiradas nos fundamentos e objetivos do Direito do 
Trabalho, cuja autonomia científica não poderia ensejar d~vida 
depois do Tratado de Versailles (1919). 
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Dentre os trabalhos ali publicados, vale 
mencionar, por sua incontest~vel autoridade, o do mestre uruguaio 
EDUARDO COUTURE, para quem a conveniincia de corrigir as 
desigualdades entre os empres~rios e os trabalhadores justificava 

"sustraer el litigio de la esfera de los 
jueces del derecho com~n. El confl icto 
derivado de las relaciones de trabajo, 
por su compleJidad, por su finura, por 
sus proprias necesidades, se escurre de 
la trama gruesa de la just leia ordinaria. 
Se necesitan para ~1. Jueces m~s ~giles, 
m~s sensibles y m~s dispuestos a 
abandonar las formas normales de 
garant(a, para buscar un modo especial de 
justicia, que di sat isfaccidn al grave 
problema que se le propone. 

La especializacidn del juez resulta, en 
este caso, una exigencia impuesta por la 
naturaleza misma del conflicto que es 
necesario resolver Cob. art. p~gs. 
ii5/6). 

Nessa mesma obra, outro mestre do Direito, 
MARIO DEVEALI, apontou tris causas para a institui,io de 
tribunais do trabalho: 

La desconfianza 
funcionamiento de 
ordinaria, 
demasiado 
costosa; 

demasiado 
lenta y 

en el 
la just leia 

formal, 
demasiado 

b> Aspiracidn a un Juicio de equidad 
Esto se obtiene, o atribuyendo 

expresamente una semeJante facultad 
a los jueces del trabajo; o, lo m~s 
de las veces, indiretamente, 
declarando inapelable, dentro de 
ciertos limites, la sentencia 
pronunciada por los mismos, lo que 
practicamente significa eliminar la 
posibil idad de cualquier control de 
legitimidad; 
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c> El deseo de las asociaciones 
sindicales de los trabajadores, que 
participan en la creacidn del nuevo 
derecho, por medio de est ipulacidn 
de los contractos colectivos o en 
la elaboracidn de nuevas normas 
legislativas, de participar tambi~n 
en la aplicacidn del mismou (ob. 
cit., pág. 131>. 

Conforme bem ponderou esse notável jurista 
italiano, que viveu mais de metade da sua vida na Argentina (ob. 
cit., págs. 148/9), a analogia que existe entre os lit(gios 
individuais do trabalho e os de direito comum~ apenas formal e 
aparente. Subjetivamente, no atinente~ natureza intr(nseca do 
dissídio, a diferen~a ~ sensível e decorre dos princípios 
fundamentais com que devem ser analisados os casos trabalhistas. 
Daí o maior poder do juiz na condu,io do processo e a conseqUente 
limita,io da autonomia das partes. 

Na iberoam~rica, depois da ado,io das leis 
sociais-trabalhistas do s~culo XIX, Portugal teria sido o 
primeiro a possuir tribunais especiais para assuntos do trabalho. 
Segundo BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Tribunais de ~rbitros 
Avindores foram criados no final desse siculo, constituídos de 
tris personalidades independentes, um representante dos patries e 
um dos operários CuCurso de Direito do Trabalhou, Coimbra, pág. 
107>. A Guatemala, em 1907, instituiu Juizes de Agricultura, para 
questies de trabalho rural CEFRiN CóRDOVA, nAs rela,ies coletivas 
de trabalho na Am~rica Lat inau, S. Paulo, LTr-IBRART, 1985, pág. 
276). No ano seguinte, a Lei de 19 de maio de 1908, modificada 
pela de 22 de julho de 1912, criava na Espanha os Tribunais 
Industriais, formados por um magistrado <Presidente), dois 
representantes dos trabalhadores e dois dos empregadores, com 
jurisdi~io ampla sobre os litígios individuais do trabalho 
<MANUEL ALONSO OLEA e CESAR MINAMBRES, uDerecho Procesal del 
Trabajou, Madrid, Civitas, 1991, pág. 30). Em 1915 o governo 
revolucionário do M~xico criou o nconsejo de Concilacidn y Comiti 
de Arbitrajeu, no mesmo ano desdobrado em Juntas de Concilia,io, 
de composi,io paritária, e um Tribunal de Arbitragem obrigatdria, 
constituído por um Juiz-presidente, um representante dos patries 
e um dos trabalhadores <NESTOR DE BUEN, uDerecho Procesal dei 
Trabajou, M~xico, Porrda, 2ª ed., 1990, págs. 113/5). 
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Em abril de 1949, quando a Organiza;io 
Internacional do Trabalho COIT> publicou o relatdrio sobre o IV 
ponto da ordem do dia da Conferincia de Montevideo dos Estados da 
Amé,.- i c a, i nt i tu 1 ado "T,.- i buna 1 es de 1 TFabaj o", t Feze desses países 
j~ possuiam esses tribunais especializados. E nessa confe,.-incia 
regional foi apFovada impo,.-tante Fesoluçio a Fespeito do tema, a 
que nos FefeFiFemos na seçio seguinte. 

li f.t OIT E:: OS lRIBUNAIS DO TRABALHO 

A Organizaçio Inte,.-nacional do T,.-abalho, nos 
seus 54 anos de pFofícua atividade noFmativa, nio apr o vou 
qualqueF convençio ou Fecomendaçio sobFe tFibunais do tFabalho~ 
e, quando cogita dos p,.-ocedimentos pa,.-a a soluçio dos 1 it Ígios 
individuais do trabalho, enumeFa algumas opçaes, visando a 
Fespeita,.- os difeFentes sistemas adotados em cada Estado, com 
esteio nas Fespectivas t,.-diçaes e condiçaes nacionais. Assim, por 
e~·:emp 1 o: 

a) na Recomendaçio nQ 130, de 1962, que 
tFata do exame de Feclama,io de 
t F aba 1 hadoFes no âmbito i nt eFno da 
emp,.-esa, a OIT pFopae que, fFacassando 
todos os esfo,.-ços pa,.-a Fesolvi-la, deverá 
assegu,.-a,.--se a soluçio definitiva por um 
dos seguintes caminhos: 1> PFOcedimentos 
estipulados no cont,.-ato coletivo; 2) 
conciliaçio ou arbitFagem por autoridades 
P~blicas competentes; 3) recurso ante um 
tFibunal do trabalho ou outra autoridade 
judicial; 4> qualquer outro procedimento 
apropriado, tendo em conta as condi;ies 
nacionais (item 17)p 

b) na Convençio nQ 158, de 1982, sobre a 
terminaçio da rela;io de trabalho por 
iniciativa do empregador, a reclama;io do 
trabalhador deve ser decidida por um 
,.; . 

organrsmo neutral, como un tFibunal, un 
tribunal dei trabajo, una junta de 
arbitraje o un ~rbitro" <art. 8, nQ 1). 
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Tris publica,ies da OIT sobre tribunais do 
trabalho merecem ser referidas nesta oportunidade: "Tribunaux du 
Travail" <Genebra, 1938), "Tribunales del Trabajo en América 
Latina" <Informe para a 4ª Conferincia dos Estados da América 
Membros da OIT, Genebra, 1949) e "Les Tribunaux du Travail en 
Afrique Francophone", elaborada pelo Instituto Internacional de 
Estudos Sociais <Genebra, 1978). A maioria das publ ica,ies 
concernentes aos procedimentos para a solu;io dos litígios 
trabalhistas, sobretudo as de car~ter coletivo, tem por alvo a 
concil ia;io ou a arbitragem. Por exemplo: "Arbitraje de las 
reclamaciones de los trabajadores -Guia practica" <Genebra, 
1978); "Conciliacidn y Arbitraje en las conflictos de trabajo
Estudio comparativo" <Genebra, 1981>; "Servicios de conciliacidn~ 
estructura, funciones y técnicas" <Genebra, 1984) e "El Arbitraje 
voluntario de los conflictos de intereses -Guia pract icau 
(Genebra, 1988>. 

Ali~s, no que tange aos conflitos coletivos 
economtcos ou de interesse, a doutrina da OIT ~ iterativa e est~ 
consubstanciada na Recomenda;io nQ 92, de 1951: os conflitos nio 
resolvidos na negocia;io coletiva direta devem ser submetidos a 
organismos de concilia;io volunt~ria, nos quais esteja assegurada 
a representa;io parit~ria de empregadores e trabalhadores. 
Segundo preceitua a recomenda;io, a via da arbitragem para a 
solu;io do conflito depender~ do consenso entre as partes 
interessadas. No mesmo sentido a 3ª Conferincia dos Estados da 
América Membros da OIT <México, 1946) havia aprovado uma 
resolu;io sobre a concilia;io e a arbitragem volunt~rias para os 
conflitos coletivos do trabalho, sendo que a Conven;io nQ 154, de 
1981, complementada pela Recomenda;io nQ 163, do mesmo ano, trata 
do fomento da negocia;io coletiva como procedimento ideal para a 
solu,io dos conflitos do trabalho. 

Mas, tendo em vista o objeto deste capítulo, 
merece realce especial a "Resolucidn de Montevidéo sobre 
tribunales del trabajo", aprovada em 1949 pela 4ª Conferincia dos 
Estados da América Membros da OIT, da qual destacamos as 
seguintes regras: 

os tribunais do trabalho deveriam ter 
car~ter permanente, funcionando com 
inteira independincia em rela;io ao Poder 
Executivo (item 2>: 

os tribunais colegiados, constituídos a 
base de representa;io de interesse, 
deveriam ter representantes de 
empregadores e de trabalhadores Citem 4)~ 
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sempre que poss(vel, deveriam ser criados 
tribunais superiores do trabalho para os 
recursos das decisies de primeira 
instância <item 7>; 

os tribunais do trabalho deveriam ser 
privativamente competentes para conhecer 
dos conflitos relativos~ interpretaçio 
ou aplicaçio dos contratos individuais do 
trabalho, dos contratos coletivos e da 
legislaçio social Citem 8); 

os tribunais do trabalho nio deveriam 
conhecer de conflito sobre a 
interpretaçio ou aplicaçio de contrato 
coletivo que estipule procedimentos 
especiais para solucion~-lo, salvo se os 
procedimentos nio tenham car~ter final 
< item 9 > ~ 

os tribunais do trabalho deveriam 
esforçar-se para solucionar os conflitos 
jur(dicos do trabalho por mediaçio e 
conciliaçio, antes de decid(-los por 
sentença ou acdrdio Citem 10>; 

deveriam simplificar-se ao m~xirno as 
~ormalidades do processo e adotar-se 
medidas para acelerar sua trarnitaçio. As 
regras do processo comum nio deveriam 
aplicar-se aos tribunais do trabalho, 
salvo quando compat(veis com as normas 
destes e a natureza especial, simples P 
expedita dos seus procedimentos, devendo, 
em todos os casos, assegurar-se o direito 
de defesa Citem 14>; 

os serviços dos tribunais do trabalho 
deveriam ser gratuitos Citem 18>; 

os trabalhadores deveriam ser protegidos 
contra qualquer ato de discriminaçio no 
emprego tendentes a impedir-lhes que 
recorram aos tribunais do trabalho, 
prestem depoimentos como testemunhas ou 
peritos e, ainda, que integrem, corno 
membros, esses tribunais Citem 19)~ 
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deveriam criar-se organismos especiais de 
assistincia judicial para a prestaçio de 
serviços gratuitos aos interessados 
perante os tribunais do trabalho <item 
20). 

Com referincia ~seguridade socialr se a 
prestaçio for decidida por drgios administrativos do prdprio 
sistema, a Convenção nQ 102, de 1952, estabelece: 

Contudo, 

111 

nTodo solicitante deberi tener derecho a 
apelar, en caso de que se le niegue la 
prestacidn o en caso de queja sobre su 
calidad o cantidaden (art. 70, nQ 1). 

ncuando las reclamaciones se 
tribunales especialmente 
para tratar de los 

establecidos 
1 itigios sobre 

en ellos est~n 
protegidas, podri 
apelacidn <art. 

seguridad social y 
representadas personas 
negarse el derecho de 
cit., nQ 3). 

LITíGIOS DA COHPETÊNCIA DOS lRIBUNAlS DO lRABALHO OU 
SOCIAIS 

Os conflitos de trabalho foram examinados 
com profundidade no Cap{tulo 12 deste 1 ivro, ao qual nos 
reportamos. Entretanto, para revelar a competincia dos tribunais 
do trabalho, com as variantes com que se apresenta no direito 
comparado iberoamericano, torna-se imprescind{vel registrar, pelo 
menos, as diferentes modalidades dos 1 it{gios trabalhistasr 
alguns dos quais são solucionados, em certos pa(ses, por 
procedimentos nio Jurisdicionais (v. o Cap{tulo 14) ou por 
tribunais ordinirios. 

Prepondera na doutrina a classificaçio dos 
conflitos trabalhistas em individuais e coletivos ou em 
controv~rsias de direito e de interesse <econBmicos). Mas, como 
enfatiza PL~ RODRiGUEZ, as duas classificaçBes sio perfeitamente 
harmoniziveis <Cf. nA soluçio dos conflitos trabalhistasn, SP, 
trad. de Wagner Giglio, LTr, 1986, pigs. 12.013). Entre os 
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conflitos de trabalho imprdprios, algumas vezes submetidos a 
tribunais do trabalho, o douto jurista uruguaio menciona os 
conflitos intersindicais, os verificados entre sindicato e seus 
associados e os que ocorrem entre obreiros em razio do trabalho 
em comum <ob. cit., pag. 14>. 

NESTOR DE BUEN divide os conflitos obreiro
patronais em individuais de cariter jur{dico e de car~ter 
econBmico e em coletivos de cariter jur{dico e de cariter 
econômico; referindo, ainda, os conflitos interobreiros, 
intersindicais, interpatronais e entre o Estado e sindicatos. E 
esclarece, invocando a liçio de OLiA, que o lit{gio nio deixa de 
ser individual pelo fato de constituir a soma de alguns casos 
individuais <nDerecho Procesal del Trabajon, (cit., pags. 81/2). 

Para nds, o con~Jito indivi~ual concerne a 
inte~esses conc~etos de trabalhadores e empregadores determinados 
<identificados), que se vincularam numa relaçio de trabalho. Por 
exemplo: o trabalhador A pretende que o empregador Z lhe pague 
uma indenizaçio por despedida injusta <diss{dio individual 
simples) ou os trabalhadores A, B, C, O e F pleiteam do 
empregador X a remuneraçio de horas extraordin~rias <diss{dio 
individual pl~rimo). J~ o Lon~lito Loletivo diz respeito a 
inte~esses abst~atos ou di~usos de pessoas indeterminadas que, na 
vig~ncia da convençio coletiva, laudo arbitral ou sentença 
judicial que o solucionar, pertençam ou venham a pertencer ao 
grupo em lit{gio. Esse grupo pode ser constitu{do por empresas e 
trabalhadores de uma ou mais categorias (gr~mios ou ind~strias> 
ou limitar-se a uma sd empresa e seus empregados ou, ainda, a um 
dos seus estabelecimentos ou setores. Por seu turno, a 
controvérsa coletiva pode ser: 

a) de natureza econBmica ou de interesse, 
quando o seu objeto for a criaçio ou 
rev1sao de normas ou condiçies de 
trabalho (direito a constituir)~ 

b> de natureza jur{dica, quando visar ~ 
interpretaçio de norma legal, 
regulamentar ou convencional vigente, de 
interesse espec{fico de um dos precitados 
grupos e sobre a qual haja manifesta 
controvérsia (sentença declaratória). 
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Os conflitos de trabalho impróprios, a que 
aludimos, nem sempre s~o inclu(dos na competincia dos tribunais 
do trabalho. Mesmo assim, esses tribunais tim de examinar, por 
vezes, litígios inte~sindiLais, como questies incidentais ou 
preliminares, a fim de aferirem da legitimidade ativa ou passiva 
da representa~~o das partes nas a~ies ajuizadas. Em alguns 
pa(ses, recursos em matéria de ~eguridade &ocial s~o julgados por 
tribunais que conhecem dos conflitos do trabalho. 

IV - TRIBUNAIS DO TRABALHO OU SOClAlS NA lU~ROAKiRlCA 

A Considerac;ões Ger-ais 

Hoje, na maioria dos 
funcionam Jurisdi~ies especiais para 
trabalhistas ou, de forma abrangente, 
trabalhistas, sendo que muitos integram o 

pa(ses iberoamericanos 
lit(gios tipicamente 

para quest ies soc.i a i s-· 
Poder Judici~rio. 

Prevalece nesses tribunais a competincia 
limitada aos lit{gios individuais do trabalho e aos conflitos 
coletivos de natureza jur(dica, julgados por Ju(zes togados 
(uJueces letradosu>; mas h~ diversas variantes, pertinentes tanto 
~ competincia, quanto ~ composi~~o dos drg~os. Na verdade, como 
acentuou JULIO MARTINEZ VIVOT, quando do congresso comemorativo 
do 40Q aniversário da Justi~a do Trabalho brasileira, 

De 
tribunais do trabalho 
interven~~o do Estado 

nA organiza~~o da Justi~a do Trabalho n~o 
é suscet(vel de se conter em padries 
universais; é matéria estreitamente 
dependente das condi~ies prdprias de cada 
pa{s, quer no que se refere ~ economia, ~ 
geografia, ~ demografia, ao nivel de 
instru~~o e cultura, quer no concernente 
ao regime pol itico-const itucional e ~s 
tradi~ies institucionaisu <Anais do 
Congresso, Brasil ia, maio de 1981). 

um modo 
é tanto 

nas rela~ies 

geral, a competincia dos 
mais ampla quanto maior a 

do trabalho. ~ certo que a 
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legisla~io trabalhista nasceu, ~e ser' intervencionista. H~. no 
entanto, vartos graus de intervencionismo, que dependem de 
diversos fatores, dentre os quais cumpre destacar: a) o regime 
jurídico-político vigente; b) o nível alcan~ado pela organiza,io 
sindical nacional. Daí por que, nos países democr,ticos, a 
interven,io estatal se reduz na razio inversa do fortalecimento 
das associa~ies sindicais e da atua~io efetiva destas em proveito 
dos seus representados. 

Precisamente porque o Direito do Trabalho 
visa a impedir que a autonomia da vontade propicie, atrav~s de 
instrumentos contratuais, o desamparo do trabalhador quanto a 
direitos universalmente reconhecidos, ~que as suas manifesta~ies 
heterônomas nio podem desaparecer. E as jurisdi,ies especiais do 
trabalho sio, inequivocadamente, uma das formas de prote~io aos 
trabalhadores. 

Depois de recordar que vartos países 
industrializados, de tradi~io voluntarista,como o Reino Unido e a 
Su~cia, se afastam, de certo modo, dessa post~ao, para aceitarem 
alguma interven~io estatal, EFRiN CORDOVA conclui: 

uas posi~ies extremas de intervenclonismo 
f~rreo ou voluntarismo exacerbado, sio 
insustent,veis e um movimento geral de 
convergincia parece esbo~ar-se em 
diferentes regiies do mundo". (Ob. cit., 
pág. 39)u 

Nesse sentido 
tema, relatados por HiCTOR-HUGO 
Congresso de Brasília: 

foram as conclusies sobre o 
BABBAGELATA no j' citado 

"2> As tendincias da heteronomia e a 
autonomia na solu~io dos conflitos do 
trabalho, que historicamente criaram dois 
grandes caminhos, que tendem entrecruzar
se, parecem destinadas a perpetuar-se, 
com resultados diversos, segundo os 
pa{ses. Em todo caso, ~ previs{vel uma 
interpenetra~io cada vez maior de ambos 
os caminhos. 

3> Existe, por isso, as perpectlvas de 
que ambos os caminhos sejam seguidos de 
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forma concorr~nt~ ~ ~m div~rsas 

combina~i~s. s~guindo os países, tanto no 
plano da jurisdiçio ~do litígio, como no 
da s~nt~n~a ~ d~ sua ~x~cu~io. 

4) i pr~visfv~l qu~ a jurisdi~io do 
trabalho, qu~ ~m muitos país~s sd pod~ 
julgar uma parc~la da matiria r~lativa 
t:\os conflitos do trabalho, t~nda a 
ampliar sua ~sf~ra d~ atua~io, sem 
pr~Juízo d~ qu~ simultan~am~nt~ aum~nt~ a 
importincia dos m~ios arbitrados pelos 
int~rilocutor~s sociais, ali onde s~ diem 
as condi~i~s apropriadas.u 

B Indcpendênc i a e Or gani za(;.ã'' 

Nos pafs~s ib~roam~ricanos, os tribunais 
comp~t~nt~s para o Julgam~nto d~ conflitos do trabalho e, por 
v~z~s. tambim d~ a~i~s ou r~cursos ~m matiria sindical e de 
seguridade social, p~rt~ncem, ~m r~gra, ao Pod~r Judici~rio; e, 
quando tal nio acontece, os tribunais, cons~lhos ou juntas, 
embora vinculados admlnistrativam~nte ao Pod~r Executivo, 
~xerc~m, quas~ s~mpr~ com ind~pendincia, t{pica atividade 
jurisdicional. Foi o que acont~c~u com a Justi~a do Trabalho 
brasil~ira, criada ~m 1939, mas qu~ s6 passou a int~grar o Poder 
Judici~rio com a vigincia da Constitui~io d~ 1946. 

Em muitos país~s ib~roam~ricanos, como 
v~r~mos a seguir, a magistratura social ou do trabalho compr~~nde 
tribunais d~ prim~ira ~ s~gunda instincia; ~. ~m alguns casos, 
ati tribunais sup~rior~s ou salas sociais na Supr~ma Corte, para 
a uniformiza~io da jurisprudincia ou cassa~io de d~cisi~s 
violadoras da lei. Prevalec~m os juiz~s unip~ssoais para os 
6rgios do primeiro grau d~ Jurisdi~io ~a forma~io col~giada nos 
tribunais de s~gundo grau~ nos sup~riores. 

Como j~ s~ diss~, com muita propriedad~, nos 
sistemas latinoamericanos a denomina~io atribuída a tribunais do 
trabalho e a drgios encarr~gados da arbitragem d~ conflitos 
coletivos de car~ter econBmico nio traduz n~cess~riam~nte sua 
natur~za jurídica. H~ tribunais com nome d~ "Juntan (p. ex: as 
Juntas de Concilia~io e Julgamento do Brasil, qu~ sio os drgios 
de prim~ira instincia da Justi~a do Trabalho, e os 6rgios 
compon~ntes da Jurisdi~io trabalhista m~xicana) ~ cons~lhos de 
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arbitragem obrigatdria com nome de "Tribunal" (p. ex: o Tribunal 
Arbitral da Bolívia, e o Tribunal de Arbitramento Obrigatório, da 
Co18mbia>. 

Nio obstante a origem parit~ria (empregador 
e trabalhador> ou tripartite <representantes das duas classes e 
do governo> dos órgios encarregados da conciliaçio, arbitragem ou 
julgamento dos litígios trabalhistas, certo~ que, ao integrarem, 
o Poder Judici~rio, como tribunais, passaram a ser compostos, 
quase sempre, apenas por magistrados. As poucas exceç3es 
concernem, geralmente, aos tribunais competentes para os 
conflitos coletivos econ8micos ou de interesse. 

Com base nos livros e revistas que 
consultamos, complementados por informaç3es prestadas por 
confrades da nossa Academia, passamos a registrar, resumidamente, 
a pos1çao, a estrutura orglnica e a composiçio de tribunais de 
alguns países iberoamericanos. 

ARGENTINA Como elucida MARTiNEZ VIVOT, 
pela Constituição da Rep~blica Argentina, o Poder Judicial da 
Naçio atua em todo território nas causas federais, enquanto que o 
Poder Judicial local, estabelecido pelas províncias, interv~m em 
todos os casos de aplicação dos códigos civil, comercial, penal, 
do trabalho e da seguridade social, quando as coisas ou pessoas 
estiverem sob suas respectivas jurisdiç3es <"La solución de los 
conflictos laborales en Argentina", in revista "Trabajo y 
Seguridad Social", Buenos Aires, nQ 7/86, p~g. 597). Na Capital 
Federal e na maioria das provincias foram criados tribunais do 
trabalho, com duplo grau de jurisdiçio; em outras provincias h~ 
apenas um tribunal colegiado, de un1ca instlncia, para os 
litígios trabalhistas; noutras, de limitada e dispersa populaçio, 
as causas trabalhistas sio julgadas pelos respectivos juizes 
ordin~rios. Nenhum dos tribunais que compiem a magistratura do 
trabalho possui juizes leigos, representantes dos empresar1os e 
dos trabalhadores. Nio h~ tribunal nacional do trabalho, cabendo 
~ Corte Suprema de Justiça Nacional conhecer do recurso 
extraordin~rio de nulidade, do recurso de cassaçio e do recurso 
de arbitrariedade (este em funçio de pressupostos de gravidade 
institucional), interpostos das decis8es dos tribunais locais. 

BOLfVIA - A 
Seguridad Social"~ constituída 
órgios de primeira instlncia, 
Trabalho e da Seguridade Social, 

"Judicatura del Trabajo y de la 
de "Juzgados del Trabajo", como 

e por uma Corte Nacional do 
como tribunal de apelaçio. Todos 
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os seus componentes sio ju{zes togados, sendo-lhes assegurada 
plena independincia no exerc1c1o da jurisdi,io especializada. A 
Corte Suprema de Justi,a, por interm~dio da sua Sala Social P 

Administrativa, funciona como tribunal de cassa,io nas mat~rias 
de competincia dessa Judicatura. 

BRASIL -A Constitui,io de 1988, como as 
duas anteriores (1946 e 1967) integra os tribunais do trabalho no 
Poder Judici~rio, ao lado dos demais tribunais ordin~rios e 
especializados (art. 92); e dispie, minuciosa e exageradamente, 
sobre a organiza,io e competincia da Justi'a do Trabalho (arts. 
tti a 117). Os drgios de primeira instincia sio as Juntas de 
Concilia,io e Julgamento, compostas por um magistrado vital(cio, 
que a preside, um representante dos trabalhadores e um dos 
empregadores, estes dois indicados em 1 istas tríplices pelos 
sindicatos locais. As 1.112 Juntas criadas tim Jurisdi,io 
municipal ou inter-municipal, cobrindo todo o território 
brasileiro. Os 24 Tribunais Regionais do Trabalho j~ institu{dos 
(no Estado de Sio Paulo funcionam dois) julgam os recursos das 
decisies das Juntas (lit{gios individuais) e conhecem em primeiro 
grau de Jurisdi;io, dos dissídios coletivos das correspondentes 
reg1oes, sejam eles de natureza jur{dica ou econ8mica. A maioria 
dos membros desses tribunais sio magistrados; mas deles 
participam tamb~m, como Juízes classistas, representantes dos 
empres~rios e dos trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho 
<TST> ~o drgio de c~pula da Justi'a do Trabalho, competindo-lhe~ 
a) julgar os recursos interpostos por viola;io literal da lei, 
conven,io ou acordo coletivo, senten~a normativa ou regulamento 
de empresa (art. 896 da CLT>; b) os recursos ordin~rios de 
decisies regionais em diss{dios coletivos (art. 894 da CLT); c) 
conciliar ou Julgar os conflitos coletivos que excedam à 
Jurisdi,io de tribunal regional (art. 702 da CLT>. O TST ~ 
constituído de 27 Juízes com o título de "Ministro", sendo 17 
togados e vitalícios e 10 classitas e tempor~rios, representando, 
paritariamente, os trabalhadores e empregadores. Os juízes 
classistas sio indicados por col~gio eleitoral formado pela 
diretoria das confedera,ões nacionais das correspondentes classes 
(art. iii da Constitui,io>. Esse tribunal se divide em cinco 
turmas de tris Ministros togados e dois classistas cada uma. E os 
mesmos Juízes compõem duas se,ões especializadas: · uma para 
dissídios coletivos e outra para embargos das decisões de turmas 
e algumas a'ies ou recursos especiais. Os 1 itígios trabalhistas 
se esgotam, praticamente, no imbito da Just i;a do Trabalho, 
porquanto o recurso extraordin~rio para o Supremo Tribunal 
Federal, previsto no art. 102, nQ III, da Carta Magna,~ limitado 
a rígidas questões constitucionais. 
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A Justi'a do Trabalho brasileira, nio 
obstante o seu gigantismo, nio tem dado conta do excessivo n~mero 
de dissídios individuais e coletivos que lhe sio submetidos. 
Registre-se, a propdsito, que, em 1991, as 722 Juntas entio em 
funcionamento receberam 1.496.890 a,aes e julgaram 1.263.492; os 
tribunais regionais receberam 211.222 processos e julgaram 
149.217; o Tribunal Superior do Trabalho recebeu 22.039 e julgou 
24.713. Hi trls causas principais dessa hipertrofia, que vim 
sendo apontadas, sem ixito, pela Academia Nacional de Direito do 
Trabalho: a> salvo rar(ssimas exce,aes, nio existem comiss8es 
paritirias inter-empresariais ou intersindicais, para tentarem a 
concilia,io dos lit(gios individuais do trabalho; b> a 
legisla,io vigente nio~ protege o trabalhador contra a despedida 
arbitriria, o que propicia grande mobilidade da mio-de-obra; c) 
a facilidade com que qualquer das partes pode submeter um 
conflito coletivo ao tribunal do trabalho dificulta o 
aprofundamento da negocia,io coletiva e, também, o consenso 
exigido para a arbitragem voluntiria. 

CHILE Sd existem tribunais sociais 
especializados, com a denomina,io de uJuzgados de Letras del 
Trabajou, pertencentes ao Poder Judiciirio, como drgios de 
primeira inst~ncia. Esses tribunais sio integrados exclusivamente 
por "jueces letrados", funcionando apenas em algunas cidades. Nas 
demais, os tribunais civis possuem também competincia social
trabalhista. O segundo grau de jurisdi,io é exercido pelas Cortes 
de Apela,io ordinirias, cabendo~ Corte Suprema o julgamento dos 
recursos extraordinirios. 

COL8MBIA- Juizos unipessoais, denominados 
uJueces del Circuito del Trabajou, que integram o Poder 
Judiciirio, constituem a primeira inst~ncia para diversas 
quest8es sociais-trabalhistas. O recurso cab(vel de suas 
senten,as é para a "Sala Laboral" do Tribunal Superior do 
Distrito Federal. A Corte Suprema de Justi'a também possui uma 
"Sala Laboral" para o julgamento dos recursos de uCasacidn 
Laboral". Obviamente, sd magistrados comp8em esses drgios 
judiciais. 

REPóBLICA DOMINICANA - Consoante esclarece o 
confrade RAFAEL ALBUQUERQUE DE CASTRO na obra "A soluçio dos 
conflitos trabalhistas", coordenada por N~STOR DE BUEN e 
traduzida por WAGNER GIGLIO <S. Paulo, LTr., 1986, pigs. 259/60), 
o Cddigo do Trabalho da Rep~bl ica Dominicana, vigente desde 1951, 
previu a criaçio de Juizos do Trabalho e Cortes do Trabalho, 
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todos de composiçio tripartite. Entretantoy at~ hoje ainda nio 
estio em funcionamento, razio por que a jurisdiçio trabalhista 
continua a ser exercida por Juizes ordin~rios. O Juiz de Paz, 
unipessoal, conhece inicialmente das controvérsias trabalhistas, 
com recurso de apelaçio para os Juizes de primeira instincia da 
Justiça Ordin~ria. Guando estes Juizes se dividem em cimaras, o 
recurso é para a Cimara Civil e Comercial. No Distrito Nacional e 
na importante cidade de Santiago, funcionam~ no entanto, Juizes 
de Paz do Trabalho e, na capital do país, h~ uma Cimara de 
Trabalho para o julgamento das apelações. As decisões proferidas 
em apelaçio podem ser objeto de cassaçio perante a Suprema Corte 
de Justiça. 

ESPANHA Nesse país ibérico o Poder 
Judici~rio nio se divide em diferentes jurisdições: civil, penal, 
social, etc. Conforme esclarece o nosso companheiro ANT8NIO 
SAGARDOY BENGOECHEA, nel principio de Unidad Jurisdicional es la 
base de la organizacidn y funcionamiento de los Tribunales en 
nuestro país, como proclama el artículo 117.5 de la Constitucidn 
Espa~olau. Existem uOrdenes jurisdicionales dentro de la 
Jurisdiccidn, tal como establece la Ley Organica del Poder 
Judicialn <nProntuario de Derecho del Trabajon, Madrid, Civitas, 
pag. 324). 

Quatro sio os órgios que julgam,numa 
competlncia bastante ampla, os litígios sociais-trabalhistasn 

a) nJuzgados de lo Socialn, exercidos 
por um magistrado e com jurisdiçio 
territorial em cada provincia, 
sendo que as de maior densidade 
oper~ria possuem mais de um; 

b) uSalas de lo Social de los 

c) 

Tribunales Superiores de las 
Comunidades Autdnomasn drgios 
colegiados integrados por 
magistrados, ~s quais sio 
destinados os recursos de 
suplicaçio contra as sentenças dos 
precitados Juizos; 

uSala de lo Social de la 
Nacionaln, com sede em 
jurisdiçio em todo pa(s, 
constituído de nJueces 

Audiencia 
Madrid e 

igualmente 
letradosn, 
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com "jurisdiccidn limitada a los 
mismos pleitos sindicales y 
colectivos que el articulo 7Q 
atribuye a los TSJ~ en el caso de 
que extiendan sus efectos a un 
~mbito territorial superior al de 
una CA" <M.ALONSO OLEA~ "Derecho 
Procesal del Trabajo"~ Madrid, 
Civitas, 6ª ed., 1991~ pag. 57>~ 

d) "Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo" <Sala 4ª), formada por um 
Presidente e doze magistrados, a 
quem compete, precipuamente, julgar 
os recursos de cassaç~o. 

GUATEMALA- A jurisdiç~o social-trabalhista 
compreende os seguintes drg~os judiciais: a) "Juzgados de 
trabajo y previsidn social", exercidos de forma unipessoal por 
"jueces letrados"; b) "tribunales de conciliacidn y arbitraje"~ 
constitu(dos por um magistrado~ um vogal empregador e um 
trabalhador, para os conflitos coletivos do trabalho; c) "salas 
de apelaciones de trabajo y previsron social", formados, cada 
uma, por tris magistrados e tris suplentes eleitos pelo Congresso 
da Rep~blica <art. 284 e 301 do Código do Trabalho, de 1961>. 

MiXICO- O famoso art. 123 da Constituiç~o 
mexicana de 1917 dispBs no seu inciso XX: 

nlas diferencias o los conflictos entre 
el capital y el trabajo se sujetar~n a la 
decisidn de una Junta de Conciliacidn y 
Arbitraje formada por igual n~mero de 
representantes de los obreros y de los 
patrones, y uno del gobierno.n 

As diversas modalidades dessas Juntas, 
hierarquicamente estruturadas, configuram uma jurisdiç~o 

trabalhista autBnoma, tal como a Justiça do Trabalho brasileira 
ati 1946; mas n~o integram o Poder Judici~rio da Naç~o Azteca, 
sendo todas de composiç~o tripartite~ tal como determina a Carta 
Magna. Sobre a natureza jur(dica desses drgios, elucida NiSTOR DE 
BUEN que, "si se atendiera exclusivamente a la funcidn 
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jurisdicional de las juntas en los asuntos jur(dicos, seria claro 
el paralelo respecto de las que realiza el Poder Judicial, no 
obstante su independencia org~nica. Pero, si se advierten las 
funciones de las juntas en los confl ictos econom1cos, sus 
fculdades administrativas y, a partir de 1980, la responsabil idad 
tutelar, adicionadas a la eleccidn democr~tica de los 
representantes del trabajo y del capital, resulta claro que las 
juntas no forman parte del Poder Judicial" ("Derecho Procesal del 
Trabajo", M~xico, 2ª ed., Porr~a, 1990, p~g. 151>. 

As "Juntas Federales de Concil iacidn" atuam 
como instincia conciliatdria facultativa para os conflitos 
individuais do trabalho, exercendo, por~m, a arbitragem das 
causas de pequeno valor. A Lei Federal do Trabalho faculta aos 
Governadores de Estados a criaçio de "Juntas Locales de 
Conciliacidn" nos munic1p1os ou zonas econBmicas desprovidas de 
drgios da jurisdiçio especial do trabalho, aplicando-se-lhes as 
disposiçies relativas ~s mencionadas Juntas (arts. 601 a 603). A 
c~pula dessa jurisdiçio ~ a "Junta Federal de Conciliacidn y 
Arbitraje" <SFCA>, que funciona como Pleno e por interm~dio de 
juntas especiais; estas correspondentes a alguns ramos 
econBmicos. Mas a lei autoriza tamb~m a criaçio de juntas 
especiais fora da Capital da Rep~blica, para "los conflictos de 
trabajo en todas los ramos de la industria y actividades de la 
competencia federal, comprendidas en la jurisdiccidn territorial 
que seles asigne" (art. 606 da LFT>. 

PANAM'- Os drgios que compiem a jurisdi,io 
especial do trabalho, segundo decidiu a Suprema Corte de Justiça, 
estio incorporados ao Poder Judici~rio (sentença constitucional 
de 05.04.90, comunicada pelo nosso confrade ROGANDO MURGAS 
TORAZZA>. Nio obstante, o Minist~rio do Trabalho E Bem-estar 
Social interfere em diversos tipos de conflitos trabalhistasy 
desempenhando verdadeiras fun,ies Jurisdicionais, tanto em 
controv~rsias jur(dicas, como econBmicas (Jurista citadoy in " A 
soluçio dos conflitos trabalhistas" j~ referido, pags. 150/62>. 
As Juntas de Concilia,io e Decisio, constitu(das de 
representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, 
sio os drgios prim~rios da jurisdiçio do trabalho, decidindo, em 
~nica instincia, quest8es de pequeno valor. Os demais lit{gios 
trabalhistas sio julgados pelos Juizes Seccionais do Trabalho, de 
forma unipessoal. O segundo grau de jurisdiçio corresponde ao 
Tribunal Superior do Trabalho, integrado por quatro magistrados. 
O Cddigo do Trabalho previu a cria,io de uma Corte de Cassaçio 
Trabalhista, a qual, entretanto, ainda nio foi instalada. O 
recurso de cassaçio continua a ser examinado pela Terceira Sala 
da Suprema Corte de Justiça CCf. MURGAS, trab. cit., pags. 
166/7). 
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PERd A Constituiçio peFuana de 1979 
integFou no PodeF Judici~Fio a MagistFatuFa do TFabalho, que, ati 
entio, sob a denominaçio de "FueFo PFivativo de TFabajo"r possuia 
autonomia juFisdicional, mas nio paFt icipava totalmente desse 
PodeF. Hoje ela possui a seguinte estFutuFa oFginica: a) "Jueces 
de Paz LetFados" paFa causas de pequeno valoF; b> "Jueces de 
TFabajo"r como pFimeiFa instincia unipessoal, paFa os demais 
1 it{gios; c) "Salas de TFabajo" nas CoFtes SupeFioFesr foFmadas 
poF tFis magistFados. PaFa o julgamento dos FecuFsos de cassa~io 
em mat~Fia tFabalhista, a CoFte SupFema possui a "Sala 
Constitucional y Social". 

PORTUGAL- Os tFibunais do tFabalh o integFam 
o PodeF Judici,Fio; mas, como juFisdi~io especial, coFFespondem 
apenas ~ PFmeiFa instincia paFa o julgamento dos litígios 
tFabalhistas. Esses tFibunais sd foFam instalados ns zonas de 
maioF densidade opeFaFta. Nas demais, o PFimeiFo gFau da 
juFisdi~io tFabalhistas ~exercido pelo Juizo de competincia 
gen~Fica da Fespectiva comaFca. ConfoFme assinalou GAMA LOBO 
XAVIER, a Lei 0Fginica dos TFibunais Judiciais, de 1987, pFevi 
que dois juizes sociais, FecFutados entFe entidades patFonais e 
de tFabalhadoFes, componham os TFibunais do TFabalho paFa 
apFecia~io da matiFia de fato; mas nio i fFeqUente que os juizes 
sociais inteFvenham <Ob. cit., pag. 108). Das senten~as de 
PFimeiFa instincia cabe FecuFso paFa a Se~io Social do TFibunal 
das Rela~ies er destes, em hipdteses FeStFitas, paFaa se,io 
Social do SupFemo TFibunal de Justi~a. 

URUGUAI Os tFibunais do tFabalho, 
hieFaFquizados em duas instincias, compiem o PodeF Judici,rio. A 
PFimeiFa ~ exeFcida de foFma unipessoal poF magistFados 
especializados. Os FecuFsos admitidos sio julgados pelos 
"TFibunales de Apelaciones de TFabajo", com juFisdi~io 
teFFitoFial nacional e constituídos, igualmente, de Juizes 
togados. O eventual FecuFso de cassa~io i destinado~ SupFema 
CoFte de Just i~a. 

C - Co•~etincia 

No estudo que publicou em 1949 sobFe os 
tFibunais do tFabalho na AmiFica Latina, concluiFa a OIT que, em 
ceFtos países, os tFibunais eFam competentes unicamente paFa a 
soluçio as controvirsias individuais; em alguns, Fesolviam tamb~m 
os conflitos juF{dicos coletivos; noutFos, a competincia se 
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estendia a lit{gios decorrentes da aplicação ou interpretação da 
legislação de previdincia social; finalmente, em determinados 
pa(ses, os sistemas legais incluiram na competincia dos tribunais 
do trabalho os casos de dissoluçio de associaçBes sindicais ou 
sociedades cooperativas <Ob. cit., pags. 53 e 90>M 

O panorama atual reflete a mesma tendlncia. 

Os conflitos de natureza jur(dica, sejam 
individuais ou coletivos, caem, na maioria dos países 
iberoamericanos, na competincia dos respectivos tribunais do 
trab<.-\lho. Deles conhecem os da Repúb1 ica Do• in tt.a .. a., Pana••L Per·ú 
e Portugal, sendo que a mencionada publicacão da OIT colocou 
nesse grupo Costa Rit.a, Cuba, Nicara9ua e Venezuela. Mas os 
tribunais do trabalho da Argentina e do Uruguai sio competentes 
somente para os lit{gios individuais. 

Em alguns países, no entanto, a competincia 
dos tribunais do trabalho compreende, além dos conflitos 
Jur(dicos individuais ou coletivos, outras questBes de car~ter 
social ou resultantes, ainda que indiretamente, das relaçBes de 
trabalho: 

a> Boltvia previdincia social, 
fundos sindicais e habitaçies 
soe i i s; 

b) Chile -seguros sociais e pr~ticos 
desleais em negociação colet ivar 

c) ColÕ•bia 
dissolução 
profissionais. 

seg•Jr idade 
de 

social e 
assoe i açae~; 

Na E~panha, a competincia dos Juizes do 
Trabalho e dos Tribunais da Ordem jurisdicional do trabalho é 
bastante ampla: alim dos litfgios individuais do trabalho e da 
interpretaçio Jur{dica atinente a controvérsias coletivas, 
decidem conf'l itos em matéria sindical, inclusive sobre a tutela 
de liberdade sindical e a responsabilidade das organizaçBes de 
trabalhadores ou empregadores por infraçio da legislação social; 
sobre seguridade social e matérias conexas; e, ainda, as açies 
entre sociedades cooperativas de trabalho ou sociedades an8nimas 
de trabalho e os respectivos sócios trabalhadores <Cf. SAGARDOY, 
Ob. citM, pags. 324/5). 
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No B~asil~ na Guatv•ala e no Hixico, os 
tribunais do Trabalho conhecem, nio sd dos diss(dios jur{dicos, 
como, tamb~m, dos conflitos coletivos econ&micos ou de interesse. 
Registre-se que, no pa(s asteka, as Juntas de Concil iaçio P 
Arbitragem efetuam o registro sindical e o depdsito dos contratos 
coletivos de trabalho; na Guatemala, os tribunais decidem os 
casos de dissolu~io de organiza~ies sindicais e os lit{gios 
intersindicais. 

Quanto às prestaçies da Previdência Social 
brasileira, os recursos se esgotam no imbito administrativo: 
Juntas estaduais e Conselho de Recurso da Previdência Social~ de 
jurisdiçio nacional. Contudo, depois de percorrer as instincias 
administrativas, a parte inconformada poder~ ingressar na Justiça 
Federal Ordin~ria visando à reforma do decidido, sob o prisma do 
controle de legal idade. Tratando-se, por~m, de acidentes do 
trabalho, a competência ~ da Justiça Comum, que tem ampla 
faculdade de rever as decisies da previdência social. 

A controv~rsia de relevo sobre a competência 
dos tribunais do trabalho concerne ao julgamento ou à arbitragem 
dos conflitos coletivos econom1cos ou de interesse, que, em 
alguns pa(ses, lhes~ atribu{da. Essa questio decorre de outra 
controv~rsia mais ampla: esses conflitos trabalhistas devem ser 
submetidos à arbitragem obrigatdria por parte de drgios 
administrativos ou Judici~rios? 

A doutrina prevalente, que se reflete no 
direito comparado, ~no sentido de que esses lit(gios, quando nio 
resolvidos na negociaçio coletiva direta ou com a mediaçio de 
terceiros, somente por consenso das partes deveria ser submetidos 
à arbitragem. Como vimos na Seçio II deste trabalho, esta ~a 
orientaçio consagrada na OIT, que reconhece, entretanto, que 
diversos pa(ses, com predominincia dos denominados "em vias de 
desenvolvimento", funcionam drgios permanentes administrativos e 
judici~rios encarregados da arbitragem compulsdria dos aludidos 
conflitos. 

Em publicaçio sobre o tema, a OIT relaciona 
vinte e nove pa(ses de todos os continentes onde funcionam 
organismos administrativos permanentes incumbidos da arbitragem 
obrigatdria dos conflitos coletivos econ&micos. Dentre eles 
inclui os seguintes pa{ses da Am~rica Latina: Bol{via, Col5mbia, 
Costa Rica, Equador, Panam~ e Venezuela. E aduz que, comumente, 
esses drgios sio presididos por magistrados da Corte Suprema, de 
Tribunal Superior ou de Tribunal do Trabalho. Por seu turno, 
informa que no Brasil, Guatemala, India, Kenia, M~xico, Nig~ria~ 
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Pakistão, Sri-Lanka e Trinidá-Tobaco os tribunais do trabalho são 
competentes para arbitrar os lit(gios coletivos econ3micos 
<nConciliacidn y arbitraje en los conflictos de trabajou, 
Genebra, 2ª ed., 1987, págs. 175\180). 

Não i por acaso que a quase totalidade dos 
drgãos administrativos ou judiciários encarregados da arbitragem 
obrigatdria de tais conflitos trabalhistas se situam em países em 
vias de desenvolvimento. i que o ixito da negociação coletiva e a 
concordincia do empresariado para a instituição do Juízo arbitral 
dependem, inquestionavelmente, de sindicatos fortes e atuantes, 
com expressiva representatividade dos trabalhadores. Não basta 
que tais sindicatos existam em algumas regiies ou em certas 
categorias. Se estes podem obter adequadas condiçies de trabalho 
por meio dos instrumentos da negociação coletiva, seja por acordo 
direto ou mediado, seja por arbitragem facultativa, certo i que 
os sindicatos mais fracos sd conseguem melhorar as condiçies 
mínimas de trabalho atravis da arbitragem obrigatdria ou da 
sentença normativa do tribunal competente. Aduza-se que o sucesso 
da negociação coletiva depende, tambim, do fornecimento de 
lnformaçies pelos empresários e da boa-fi com que ambas as 
partes, numaatitude de mdtua compreensão, estabelecem o diálogo-
fatores que se reduzem na razão direta do subdesenvolvimento 

econ3mico. 

Ponderemos, por outro lado, que o sindicato 
sd se constitui em força capaz de defender, com sucesso, os 
legítimos interesses dos trabahadores, quando há espírito 
sindical no grupo que autenticamente representa. Mas esse 
espÍrito i um dado socioldgico que emana espontaneamente das 
concentrações operárias, prdprias das localidades 
industrializadas, as quais intensificam, como corolário, outras 
atividades econ3micas. A industrialização, porém, depende do 
desenvolvimento sdcio-econômico da respectiva nação. Ora, na 
América Latina há países que ainda não atingiram o almejado 
estágio de desenvolvimento, sendo que em alguns, como no Brasil, 
regiies plenamente desenvolvidcas convivem com outras em vias de 
desenvolvimento e algumas subdesenvolvidas. 

O intervencionismo básico do Estado nas 
relaçies de trabalho, estabelecendo limites ~ autonomia da 
vontade para preservar a dignidade do ser humano, assim como os 
mecanismos de solução compulsdria dos conflitos, não impede que 
as condições mínimas de proteção ao trabalho sejam melhoradas 
pelos instrumentos da negociação coletiva, quando a autonomia 
privada coletiva puder complementar e ampliar o nível resultante 
das normas imperativas. E a ação neste sentido desenvolvida pelos 
sindicatos mais expressivos, com a conquista de novos direitos ou 
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amplia~~o dos impostos por lei, acaba por influenciar os 
mencionados organismos administrativos ou judiciais para que 
estendam tais normas ou condi~Bes de trabalho a categorias que 
n~o teriam for~a para conquist~-las nos procedimentos da 
negocia~~o coletiva. O poder normativo ou arbitral constituir 
nessa hipdtese, um fator de eqUidade social no conjunto das 
categorias. 

Quando a organiza~~o sindical se engrandece 
em termos nacionais, contando com associa~Bes expressivas em 
todas as atividades, as prdprias centrais sindicais geralmente se 
i .cumbem de evitar o desn(vel acentuado entre as condi~Bes de 
trabalho dos diversos setores da economia, especialmente no 
concernente aos sal~rios. Os acordos neste sentido, firmados na 
Espanha e na It~lia, s~o eloqUentes exemplos dessa preocupa~~o 
macroecon&mica, posto que os sindicatos de base e as empresas 
atuam, na negocia~~o coletiva, dentro dos parimetros prefixados 
nesses acordos. Assinale-se que, sendo o desn(vel significativo, 
a popula~~o das regiBes mais pobres, nelas inclu{dos, obviamente, 
os trabalhadores, i onerada com o custo dos bens produzidos nas 
regtoes industrializadas, que h~o de computar as vantagens 
conquistadas pelos respectivos empregados. 

No Mixico, como escreve NESTOR DE BUEN, a 
composi~~o dos conflitos econ&micos se instrumentalisa "en 
sentencia colect iva, constitutiva de nuevas normas; en rigor: 
jurisconstitutivas" ("Derecho Procesal del Trabajo" cit., pag. 
149). No Brasil a solu~~o judicial desses diss{dios tambim se d~ 
por senten~a normativa, constitutiva de direito novo, porque 
institui ou revi normas ou condi~Bes aplic~veis, erga omns, aos 
trabalhadores e empregadores representados nos respectivos 
processos. Mas, na verdade, em tais casos, a senten~a normativa, 
ou coletiva, se equipara ao laudo arbitral: "a decis~o judicial 
resulta extremamente parecida com a arbitragem de direito, com a 
particularidade de que a decis~o i dada por um juiz ou tribunal 
colegiado que integra o Poder Judici~rio" (PL& RODRiUEZ, obs. 
cit., pag. 25). 

A tramita~io desses processos nas Juntas de 
Concilia~~o e Arbitramento do Mixico se nos afigura mais adequada 
do que a referente aos tribunais brasileiros. Naquelas, falhando 
a concilia~~o, a "Junta deve designar pelo menos tris peritos, 
para que investiguem os fatos e causas que deram origem ao 
conflito e emitam um parecer propondo uma solu,~o. As partes 
podem, designar peritos para que se associem aos nomeados pela 
Junta ou para atuarem separadamente. Outorga-se ~ Junta, de 
maneira especial, uma faculdade muito ampla de determinar as 
diligincias que julgue convenientes e de exigir informaçies das 
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autoridadesu <NiSTOR DE BUEN, nA soluçio dos conflitos 
trabalhistasu (cit., pag. 119>. J' no Brasil, esses importantes 
processos são julgados com o m1n1mo de instrução, sendo raríssimo 
a designação de peritos. A ~nica vantagem que vemos no sistema 
brasileiro~ que, se as partes, por consenso, submeterem o caso a 
~rbitro ou 'rbitros por elas escolhidos, o tribunal do trabalho 
não poder~ conhecer do dissídio coletivo <art. 114, §§ 1Q e 2Q, 
da Constituição. 

Cumpre, por~m. sublinhar que o apelo à 
Justiça do Trabalho para resolver, no Brasil, controv~rsias 
coletivas de car,ter econômico est' de tal maneira facilitada 
pelo ordenamento legal vigente, que vem prejudicando, 
sensivelmente, o ªxito da negociação coletiva. Nio obstante, 
centenas de magistrados, professores, procuradores do Minist~rio 
P~bl ico, advogados e líderes sindicais, reunidos no VI Semin~rio 
de Direito Constitucional do Trabalho <Sio Paulo, novembro de 
1992>, consultados sobre o tema, assim se manifestaram: 

40,48% querem que o atual poder 
normativo dos tribunais do trabalho 
seja mantido; 

28,10% desejam que 
alterado em parte; 

ele 

31,42% pretendem sua extinção. 

seja 

Na palestra que proferimos nessa 
oportunidade, propuzemos que o ajuizamento do dissídio coletivo 
econômico na Justiça do Trabalho só deveria ser admitido: a> por 
acordo das partes envolvidas no conflito; b) pelo Minist~rio 
P~blico do Trabalho, em caso de greve em atividade essencial; c) 
após o decurso de X dias de negociação coletiva, com ou sem 
greve, por qualquer das partes envolvidas. 

Com essas restriçies, estaremos motivando e 
fomentando a negociaçio coletiva, pois o seu malogro resulta, 
muitas vezes, da facilidade que tem qualquer das partes de obter 
dos tribunais soluçies que, geralmente, estão assentadas nos 
uprecedentes normativosu do Tribunal Superior do Trabalho. 
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A AT91LIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
~ - ~ 

~Palestra proferida por Arnaldo Süssekind no encontro de 

13 e 14 de março de 1997,dO COL~GIO DE - PRESIDENTES E 

CORREGEDORES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO,no Rio 

de Janeiro. 

Agrédec~ndo,sensibilizado,a honra de participar deste "encontro" 

como úm dos conferencistas convidadoe,quero sublinhar,desde logo,a opor-

tunidade do tema escolhido pela direção do egrégio Colégió de Presidentes 

e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

É 
, , 

notÓrio que,presentemente,se questiona a eficacia e a -propriava-

lidade da Justiça do Trabalho,na dissonante orquestração dos que preten

dem o enfraquecimento do Poder Juâiciário,num conluio com os que advogam 

a desregulament2ção do Direito do Trabalho. -

Essa desregulamentação -e não apenas a f lexibilização,sob tutela sin-

dical,de algumas normas,para atender a peculiaridades regionais,conjuntu

rais,empresariais ou profissionais- tem por alvo a prevalência da autono-

mia privada,individual ou coletiva,na estipulação das condiçÕes de traba

lho;isto é,a volta ao laisser faire. Invocam o exemplo dos "tigres asiá-
, 

ticos",esquecidos de que entre eles predominam governos autoritarios ou 

ditadoriais,não há tradição na proteção legal dos trabalhadores e os sin-

dicatos,quando existem,são inexpressivos ou controlados pelas autoridades 
, f , 

publicas. Ainda assim,em pelo menos um desses pa~ses ja se esboçam rea-

çÕes violentas contra as insat isfatÓrias condiçÕes de trabalho. 

O nosso Pais,entretanto,com mais de}~ssenta anos de proteção legal 

aos t rabalhadores e tradição jur{dica romano-germânica do direito escri

to,tem as franquias democráticas asseguradas na Constitu;ão e na prática, 

propiciando a livre manifestação de partidos politicos,entidades sindi-

cais,associações civis,imprensa e cidadãos sobre os graves problemas na

cionais. Dai afigurar-se-nos uma temeridade,com riscos institucionais,a 

áésregulamentação do Direito do Trabalho. 

É inquetionável que a nossa legislação social-trabalhista deve ser 

a tualizada. Eas,por sermos um Pais desigualmente desenvolvido,com sindi

catos fortes e representativos apenas em algumas regiÕes e categorias,é 

imprescindivel que o ordenamento legal seja constituÍdo de normas gerais 

indisponiveis,abaixo das quais não se concebe a dignidade humana,que é um 
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, 
dos fundamentos do "Estado democratico de direito" a que se refere o art. 

12 da Constituição de 1988. Acima de s se nivel intransacionável podem atu-

ar os instrumentos da negociação coletiva ,o regulamento da empresa e o 

proprio contrato individual do trabalho. E a flexibilização a que aludi-

mos deve operar nos limites fixados em lei,sem vulnerar aqueles direitos 

indispon:Íveis. 

A·.hipertrof ia da Justiça do Trabalho é indesmentivel. Não obstante o 
fi 

gigantismo da sua organização,composta de 1093 JUntas de Conciliação e 

JUlgamento,24 Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do -
Trabalho,os processos que percorrem os três graus de jurisdição consomem, 

em média,seis anos para o trânsito em julgado da decisão .. prazo que se di-
, , ... 

lata quando surgem controversias na fase executaria. Em algumas regioes e 
~~~ ... , 

(numle:ro de recursos agua rdando distribuiçao e alarmante,motivando apelos 
, 

procrastinatorios e acordos prejudiciais aos trabalhadores. Não se atri-

bua,porém,a responsabilidade aos Juizes;pelo menos,como regra. A explica

ção está retratada nos seguintes dados estatisticos: 

, ' ANOS 90 = AçÕes distribuidas as JCJ 

Ano Recebidas Julgadas 

1990 1.233.410 1.053.237 
1991 1.496.829 1.283.492 
1992 1.517.916 1.337.956 
1993 1.535.801 1.507.955 
1994 1.524.654 1.676.186 
1995 1.823.437 1.702.931 

-

1996 1.911.052 1.835.608 
TOTAIS 11 • 142.899 10.377.395 

1996 = TRTs e TST=movimento processual - ---Recebidos Julgados 

TRTs 325.990 331.503 
TST 11 5. 1 42 57.768 

Fonte: Secretaria do TST 
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O·absurdo dessa estatistica salta aos olhos,sobretudo se a 

confrontarmos com o nÚmero de ações %xxwxxmxs%xs j~dicia~~ trabalhistas 

em paises do primeiro mundo. Consoante depoimento do eminente Ministro 

José Ajuricaba na câmara dos Deputados,na Grã Bretanha,_no ano judicial 

de 1991-92: 

a) foram ajuizadas 67.448 ações nos Industrial Tribunais, que são os 
órgãos de primeira instância que funcionam na Inglaterra, País de Gales e 

Escócia; 

b) os Employment Appeals Tribunais (órgãos de segunda instância) 

receberam 845 recursos; 

c) a Câmara Civil de Apelação, que é a derradeira instânci~ para .os casos 

trabalhistas, recebeu 14 recursos 

Esses dados correspondem ao movimento de processos nos tribunais 

do trabalho . da Alemanha,conforme anunciou o Professor Klaus Adomeit em con

fer;ncia proferida em maio de 1991 ,na Capital brasileira: antes da reuni

ficação,os Órgãos judiciais de primeiro grau recebiam,anualmente,cerca de 

60.000 processos,enquanto que o Tribunal Federal do Trabalho julgava pou-

co mais de 300 recursos. 

Para quem acompanha,há longos anos,os êxitos e percalços da 

nossa Justiça do Trabalho,fácil será deduzir que há concausas entrela

çadas que explicam a hipertrofia retratada na estatistica dos Últimos 

anos: 
, A f 

I Causas socio-economicas insuscept~veis de critica: 

a) desenvotvimento econÔmico brasileiro das Últimas décadas; 

b) extensão da legislação trahal~ista às atividades rurais e do-
, 

mesticas; 

c) fortalecimento de entidades sindicais em diversas regiÕes e 

categorias,apesar da excessiva multiplicação. 

II - Causas decorrent es ~ inexistência~ freios~ despedidas e da --ineficiente fiscalização ~trabalho: 

a) alta rotatividade da mão-de-obra; 

b) proliferação-·de empregados não registrados; 

c) ações simuladas para sacramentarem acordos préviamente ajusta-
dos; 

III - Causas ins tituciona i s : 

a) inexistência de proced~entos de conciliação no âmbito empre
sarial; 

b) facilidade de ajuizamento de dissidio coletivo; 

c) exces so de recursos e insuficiência do depÓsito 
a l i Quida ção da sq~ença; 

para garantir 
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No momento em que volta à baila a discussão sobre a competência 

normativa da Justiça do Trabalho para dirimir dissÍdios coletivos de 

trabalho,que muitos pretendem abolir a fim de que a legislaçãÓ regule 

.apenas a arbitragem facultativa das controvérsias coletivas do trabalho 
, 

-convem tecer. algumas .considerações sobre o tema. 

. A possibilidade da Justiça do Trabalho proferir, nos dissídios coletivos, 
' . ,_ 

sentenças • constitutivas de direito novo, pela criação ou revisão de normas e condições 

aplicáveis às relações · do trabalho das categorias ou empresas em litígio, foi estatuída pelo 

Decreto-lei n°1.237, de 1939, para órgãos de caráter administrativo, no regime da Carta 

Política de 1937; mas acabou consagrada pelas Constituições de 1946, 1967 e 1988- as três 

que inseriram essa Justiça especializada no Poder Judiciário. 

r Os que se insurgem contra a manutenção desse poder normativo, alegam, 

geralmente, que se trata de uma forma de intervenção estatal inspirada em modelo 

corporativo, que deve ser abolida para ensejar a auto-composição dos conflitos coletivos de 

· trabalho. 

O só fato de ter sido o poder normativo atribuído à "Magistratura dei 

La v oro", instituída por Mussolini, não significa que ele deva ser abolido. O fascismo sempre 

mereceu a nossa crítica veemente pelo que ele representava como sistema político, 

desprezando as liberdades fundamentais do homem, para subordinar sua vida aos interesses 

do Estado e da produção. Mas não se pode desprezar tudo o que, nesse nefasto regime, foi 

feito ou aperfeiçoado no mundo do Direito, a começar pelas instituições de Direito 

Processual, que contaram com o gênio jurídico de Camelutti e Chjoyenda. 

Todavia, como recordou Júlio César do Prado Leite, em conferência sobre 

o tema, muito antes da Itália se tomar fascista, a Nova Zelândia instituiu "a arbitragem 

obrigatória nos conflitos de trabalho, a cargo da Corte de Arbitragem, com participação 

tripartícipe; vale dizer, constituída por um magistrado e dois assessores nomeados pelos 

sindicatos dos trabalhadores e pelas entidades patronais"- Corte que, no dizer de~ 

Bryce, "exerceu um poder de legislar virtualmente contínuo em tudo que diz respeito às ·· 

relações do patronato com seus empregados".~· Aliás, como registrouOliveira Vianna, ao 
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defender o primitivo projeto sebre a Justiça do Trabalho, não há nenhum fundamento na 

alegação de que essa competência normativa é de inspiração fascista, pois, à época, ela era 

encontrada em países democráticos e liberais como a Austrália, a Noya Zelândia, a 

Dinamarca e a Norüe2a, além do México e da Turquia. E concluía: "Não há nenhuma 

correlação entre competência normativa e regime corporativo . . . O fundamento da ., 
normatividade é orgânico e não político'~,. 

Na lição do sempre acatado Américo P1á Rodri-

gues~ ·.ta ~ decisão constitutiva de direito novo nada mais é do que modalidade 

especial da arbitragem compulsória do conflito coletivo de trabalho. E essa competência pode 

ser conferida, tanto a órgão administrativo permanente, como a tribunal do trabalho. A 

· sentença normativa por este proferida se equipara ao laudo arbitral. A distinção consiste no 

fato de que, da sentença originária sobre o dissídio, cabe recurso com efeito devolutivo, 

enquanto que o laudo arbitral só pode ser atacado no campo das nulidades. E nem se invoque 

o fato de ficar a arbitragem circunscrita às questões equacionadas pelas partes, porque a 

sentença do tribunal também deve ser prolatada dentro da "litiscontestatio"caracterizada pela 

petição inicial e a contestação, isto é, as reivindicações propostas pelo sindicato dos 

trabalhadores e a contra-proposta patronal. 

Por que muitos tribunais do trabalho não pertencem ao Judiciário e se 

manifestam sobre os conflitos coletivos sob a forma de arbitragem, generalizou-se a 

impressão, entre muitos, de que o Brasil é dos raros países - para alguns, o único - que 

confere competência normativa à Justiça do Trabalho. 

' 

Entretanto, segundo revelou a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) em estudo de direito comparado, a ~rbitragem obrigatória atribuída a órgãos 

administrativos ou institucionalizados em tribunais do trabalho é comum nos países do 

chamado Terceiro Mundo. Os primeiros funcionam na Austrália, Bolívia, Camerum, 

Colômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Egito, Equador, Gana, Grécia, Indonésia, Líbano, 

Líbia, Madagascar, Malásia, Nova Zelândia, Serra Leôa, Túnes, Turquia, Uganda, Venezuela 

e Zâmbia. Os tribunais cJ2_trabalho, ~ poder normativo .2!! arbitrai•, se encontram no 

Brasil, Guatemala, Índia, Jamaica, Kênia, México, Nigéria, -Paquistão, Singapura, Sri Lanka, 

Tanzânia e Trinidá-Tobago. E a OIT esclarece ainda que, em muitos daqueles países, o órgão 

administrativo ~arbitragem c_2mpulsória é presidido e2!:. um magistrado ~~e Suprema, 

de tribunal superior ou de tribunal do trabalho. É o que ocorre na Austrália, Camerum, Costa - -- ----..;..,;,;,;~ 
Rica, Egito, Grécia, Líbano, Madagascar e Turquia. (8. 

Discorrendo sobre o tema em face do direito mexicano, o ProfessorNestor 

de Buen escreveu: 

"Foi exatamente aos Tribunais que se instalaram em nosso País, ao entrar em 

vigor a Constituição de 191 7, que se atribuiu a função de arbitragem. A 
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compreensão, estabelece o diálogo ..... l(Ml &iJ fM' a;s~uMmY1'a s 1 :zto iltio;~ W 
~~~~~ 

~~~ ~ ~z;.~Q,. c 

Esse quadro explica por que países em vias de desenvolvimento ou 

desigualmente desenvolvidos, como o Brasil, adotam mecanismos administrativos ou 
. . I 

judiciais com poder de intervir compulsoriamente para resolver o conflito. E, pelos mesmos 

fundamentos, a legislação do trabalho desses países caracteriza o intervencionismo básico do 

. Estado ·Jl&S relações de trabalho, estabelecendo limites à autonomia da vontade para preservar . . . 

a dignidade do ser humano no seu direito à vida. 

f Convém ~ que o intervencionismo básico, Msim como os 

mecanismos de solução compulsória dos conflitos, não impedem que as condições mínimas e 

indisponíveis de proteção ao trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos de negociação 

coletiva, quando a autonomia privada coletiva puder complementar e ampliar o nível 

resultante das normas imperativas. E a ação neste sentido desenvolvida pelos sindicatos mais 

expressivos, com a conquista de novos· direitos ou ampliação dos impostos por lei, acaba por 

influenciar os mencionados organismos administrativos ou judiciais para que estendam tais 

normas ou condições de trabalho a categorias que não teriam força para conquistá-las nos 

procedimentos da negociação coletiva. O poder normativo ou arbitral compulsório constitui, 

nessa hipótese, um fator de equidade social no conjunto das categorias. 

Quando a organização sindical se engrandece em termos naciOnais, 

contando com associações expressivas em todas as atividades, as próprias centrais sindicais 

geralmente se incumbem de evitar o desnível acentuado entre as condições' de trabalho dos 

diversos setores da economia, especialmente no concernente aos salários. Os acordos neste 

sentido firmados na Espanha e na Itália são eloqüentes exemplos dessa preocupação 

macroeconômica, posto que os sindicatos de base e as empresas atuam, na negociação 

coletiva, dentro dos parâmetros prefixados nesses acordos. Assinale-se que, sendo, o desnível 

significativo, a população das regiões mais pobres, nelas incluídos os trabalhadores, é 

onerada com o custo dos bens produzidos nas regiões industrializadas, qu~ hão de computar 

as vantagens conquistadas pelos respectivos empregados. Aqae & ·r a ?Lds.ps 
• g' 11 a' L ]& R da I ' Á d qahi I ... • )7 3 1 1 
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1 F d i ' Daí a conclusão do professorSagardoy Bengoechea no sentido de que, em escala 

de macroeconomia, é necessário coordenar os acordos salariais, devendo os critérios de 

fixação ser estabelecidos a nível setorial ou intersetorial~ 

Alguns juristas se insurgem contra a solução dos conflitos coletivos por 

tribunais do trabalho, porque não admitem que uma decisão do Judiciário possa ter, ao 

mesmo tempo, corpo de sentença e alma de lei. Mas, como ponderou Calamandrei, "No 

fundo, esta duplicidade de aspectos das decisões da magistratura do trabalho não é mais que 



uma projeção no campo processual da duplicidade de aspectos que,no cam

po do direito substantivo,apresenta a convenção coletiva. 

É 
, ~~ , N 

incontestavel que o ·~--a ser perseguido e a prevençao e a 

solução dos conflitos coletivos de trabalho pela negociação direta entre 

o sindicato dos trabalhadores e as empresas ou o sindicato que as repre

senta. É ~gualmente induvidoso que,malogrando essa negociação,recomendá

vel seria que os atores sociais interessados elegessem,por consenso,a ar-
. , , 

bitragem do conflito. Mas tambeme evidente que um conflito de interesses, 

. . sobretujo nas relações . coletivas de trabalho,não deve permanecer indefi

nidamente sem solução. 

O direito produz nonnas que regem as relações humarias e, por ser 

inadmissível que inevitáveis conflitos de interesses se perpetuem, cria mecanismos para sua 

solução. Não é por outra razão que a Constituição brasileira consagra o princípio segundo o 

· qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário 

(art. 5° no XXXV). 

----
Aí está o fundamento juódico da instauração do processo de dissídio 

coletivo na Justiça do Trabalho, visando a que o conflito seja resolvido por meio de sentença 

normativa. E essa intervenção estatal, que já tem entre nós caráter tradicional, ainda se 

justifica pelo fato de que algumas entidades sindicais, desprezando o preceituado noart 

9°.§1 °. da Carta Ma~a e na Lei n° 7.783, de 1989, paralisam serviços indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, como se a greve fosse um direito 

absoluto. Aliás, conforme tem decidido reiteradamente o Comitê de Liberdade Sindical da 

Qli-o mais conceituado fórum de salvaguarda dos direitos sindicais~ a greve pode ser 

limitada ou proibida nos "serviços cuja interrupção possa por em perigo a vida, a segurança 

ou a saúde da pessoa, em toda ou parte da população" ~ 

.Infelizmente, no Brasil, o sistema legal vigente facilita, de forma 

inconveniente, a instauração do processo judicial de dissídio coletivo. Apesar das limitações 

em boa hora estabelecidas na Instrução normativa n°04. de 1993. do Tribunal Superior do 

Trabalho, certo é que o art. 114 da Constituição e a legislação por esta recepcionada não 

fomentam a auto-composição dos conflitos coletivos do trabalho. Demais disto, os 

"precedentes" adotados pelos tribunais do trabalho representam sério obstáculo ao êxito da 

negociação coletiva, porquanto as partes tendem a não ceder nos pontos em que .os 

"precedentes" as favorecem. 

• .. .. ~.. .., • . • • • ~ 41 
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Em face do exposto,afigura-se-nos que,alem da conven~enc~a de ampli-

ar-se o espaço para a negociação coletiva com a adoção de normas legais 

mais genéricas,em substituição às disposiçÕes detalhistas da legislação 

trabalhista vigente,a Constituição brasileira deveria tnocar a ~ompetên
cia normativa dos tribunais do trabalho pelo poder arbitral,com o que re-- ....-
duziria sensivelmente o prazo de tramitação dos processos de dissÍdio co-

letivo de ciaráter econÔmico,porquanto nesta hipÓtese o recurso ficaria - . ' 
limitado a aspectos formais e de nulidades. As questoes referentes a le-

galid~~e ou abusividade da greve,cuja solução não depende de sentença 
. c6nstitrttiva,devem ser ·objeto de dissÍdio coletivo de natureza jurÍdica. 

Mesmo em se tratando de juizo arbitral institucionalizado,atendendo 

a que a possibilidade de êxito da negociação coletiva cresce ~a razão in

versa da dificuldade da submissão do litigio ao tribunal,B%ki%Xxi enten

demos que o ·dissÍdio coletivo a ser arbitrado sÓ deveria ser instaurado: 
_. - ---- .......- ~. 

a) ~ consenso ~as partes interessadas,desde que não tenham prefe-

rido a arbitragem est11mk• fora do tribunal do t r abalho; 

b) pelo Minis t ério PÚblic9 do Trabalho,em caso de greve que ~ 
_.. - ..,_ . . , 
prejudique o atendimento 1as necessidades inadiaveis da comunidade; 

c~ por qualquer das partes,depois de esgotados os procedimentos e pra-·- -zos previstos em lei para a negociação coletiva direta ou com me-

diação de terceiro. 

S,ENHOHAS É SENHORES. É notÓrio que toma vulto no Brasil,assim como em - -alguns paÍses em vias de desenvolvimento,a tese do desregramento do Di-

reito do Trabalho,com reflexos na cornpet~ncia e até na sobrevivência 

dos tribunais do trabalho. Cumpre não esquecer,porém,que em muitas re

giÕes brasileiras e em diversas categorias profissionais inexistem sin

dicatos capazes de obter,no exercÍcio da autonomia privada coletiva,a

dequadas condições de trabalho. Dai a oportuna ponderação do professor 

mineiro LÚCIO RODRIGUES DE ALMEIDA no sentido de que"as normas do Di

reito do Trabalho não excluem a vontade privada,mas,para valorizá-la, - , como expressao da propria personalidade hUmana,cercam-na de garantias 
para assegurar sua livre formação e manifestação" 

Cabe ao Direito,sem dÚvida,adaptar suas normas para atender às 

transformações operadas nas relações entre os grupos sociais e entre 

os indiv!duos,decorrentes da acelerada e profunda revolução tecnolÓgi
ca. ~ mister,no entanto,que,na consecução dessa tarefa,o instrumental 

utilizado não entrave a aplicação dos princÍpios jur!dicos fundamentais, 
porque deles depende,em Última ratio,a efetiva realização da justiça. 



CONSULTORIA TRABALHISTA SÜSSEKIND 
ARNALDO SÜSSEKIND- CONSULTOR 

LUIZ INÁCIO B. CARVALHO- ASSESSOR 

FAX de ARNALDOl' ': SUSSEKIND (021) 274.0425 

PARA o JORNALISTA MÁRCIO MORÉIRA ALVES 

R.J. - 17.12.97. 

Prezado amigo: 

Fiquei mut~ satisfeito com a divulgação,pela sua coluna n'O 

GLOBO,de granàe parte das informaçÕes que lhe passei por fax,a res

peito da necessária atualização -e não desregulamentação- da nossa 

legislação do trabalho. 
A A 

Na conversa telefonica que tivemos,voce me pediu dados a 

respeito da hipertrofia da Justiça do Trabalho e eu lhe falei da 

proposta apresentada ao Governo Federal pela Academia Nacional de 

Direito do Trabalho sobre as comis sões paritárias de conciliaç~o • 

Esse projeto,por mim~alizado e entregue ao Ministro do Trabalho em 

abril de 1996,continua no Ministério do Trabalho,tendo sido este fa

t o uma das causas da minha renÚncia ao mandato de membro da Comissão 

Permanente de Direito Social. 

I 

Mando-lhe,por isso,dois dos meus recentes pronunciamentos: 

a} ~ parte da palestra que proferi no Colégio dos Presidentes 
, 

e Corregedores dos Tribunais do Trabalho,que se reune~~-

nualmente; 

b) trecho do a~go que escrevi sobre a Justiça do Trabalho, 

concernente aos procedimentos prévios de conciliação e me

diação,no âmbito das empresas de médio e grande porte. 

Muito cordialmente, 
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O JUDICIÁRIO TRABALHISTA E A CONJUNTURA 

POLÍTICO-ECONÔMICA. 

I 

por Arnaldo Süssekind 

j- HIPERTR 

A - Crescimento processual 

1 -Década de 60 ... .............. 3.333.214 

· 2- Década de 70 ...... .... ..... ... 4.827.884 

3- Década de 80 .................. 8.911.179 

4- 1990- 1996 .... .. ....... ... ..... 11 .142.899 
(1997- mais de dois milhões). 

1 ctq,o- <ct<t<; :::::::. 1'S'-'·tt=3 .CS~ 
B - Concausas específicas: 

1 - Desemprego resultante da revolução tecnológica, da estagnação .. 
ou recessão econômica e da concorrência do comércio mundial: 

a) 1994 (dezembro) ........... ... ... . 3.4o/o 

b) 1995 (dezembro) ... .............. . 4.4°/o 

c) 1998 Uunho) .. .............. ......... 8.4°/o 

2 - Extensão da legislação do trabalho aos rurais e domésticos. 
__......_ ...... ~~.f't"'~"'(~ 

3- Alta rotatividade da mãq-de-obra (FGTS) 
- - ... ~ !S!RU!li::W:ZSQ;J;Jt 

4 - Planos econômicos violadores de direitos 
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5 - Excesso de 7mpreg,êQ.Q..S ~.Q.I.eg_~st~dos 

6 - Abuso de contratos simulados (terceirização, cooperativas de ·- ----
trabalho etc.) 

7- Falta de procedimentos prévios de conciliação e de mediação para 
~ ....=... •• · g;;:_ ... :..:.~~ -.,....:...._ .- c...:. .. -. • _.:;..-

os litígios individuais. 

8 - Demasiados rec sos e depósito insuficiente para recorrer. 
~ -- ' -· . ... 

9 - Cultura desfavorável à mediação e à arbitragem dos conflitos 
- -; • "'"" :r ..,....... ,_.._.......,...,_ ...,-. ~- orr"Ut.:Gõ'"'lt-,..WI. ., , ... .,.,,. 

1 
• 

coletivos. 

10- Facilidade para instauração de dissídio coletivo, estimulada pelos 
,..---.--·-- ~ ..., • • · Nr ~·...,.•www 

precedentes normativos. 

11- PROPOSI ÕES PARA~ JUSTI<(A DO TRABALHO 

Concilia ão 

1 -1982- Projeto Academia= eu, Segadas e Haddock Lobo. 

2 - 1984 - Encontro Presidentes e Corregedores da Justiça do 

Trabalho 

3 - 1994 - Mensagem Pres. Itamar (proposta Marcelo) = formalizou 

e complicou o projeto Academia. 

4- 1996 = Projeto atualizado ~ CPDS- Continua no MTb ... 

a) Estabelecimentos mais de 60 ...... ..... (1 + 1) 

Estabelecimentos mais de 120 ........... (2 + 2 

b) Demais = Comissões intersindicais ou classistas JCJ 

c) Conciliação com mediação- Arbitragem por consenso 

d) Prazo de 15 dias- Suspensão da prescrição 

e) Empregados eleitos, com estabilidade 

f) Ação de cumprimento cf. parágrafo único do art. 872 da CLT) 

5 - Recordemos, nesta oportunidade, que a Recomendação da OIT - ---... 
n. 94 propõe a criação de organismos de consulta e colaboração 

no âmbito da empresa, constituídos por representantes do 

empregador e dos trabalhadores, cuja competência deve excluir 
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apenas as controvérsias compreendidas no campo da 

negociação coletiva (reserva sindical). Aliás, o Título VI da CLT, 

que elaboramos em 1965 visando a descorporativar a 

negociação coletiva, prevê a faculdade da criação dessas 

comissões paritárias; mas, porque facultativa, raramente tem 

sido instituída. Daí hoje entendermos que a lei deveria tornar 

obrigatória a criação de comissões paritárias de conciliação ou 
\ 

de consulta e colaboração nas empresas de médio ou grande 

porte. 

6 - Melhor que os Juizados especiais, porque podem ser criados, 
~ eu; ......,. ...- _ _ '!"' .... ,-"'" .. ~ --~.,.~r·a.•11ft~ 

em milhares de estabelecimentos, sem ônus para o poder 

público. 

7 - Êxito universal = procedimento informal com representantes 

autênticos das partes 

8 - Ações contra empresa sem comissões paritárias = audiência 

prévia ~s Juntas, s2_c~ ~ yog~is classistas (Importância e 

oportunidade de manter classistas aí e nas turmas ou seções 

de dissídios coletivos econômicos). 

B - Reforma do processo trabalhista = simplificá-lo, como idealizado, ---·---· ·--- com menos recursos e 

depósito amplo para garantia 

de liquidação. 

C - Dissídios colefvo - Instauração, desde que as partes não tenham 

optado pela arbitragem: 

1 - por consenso das partes interessadas ,. .... 

2 - pelo MP do Trabalho, em caso de greve prejudicial às -
necessidades inadiáveis da comünidade. 

3 - por qualquer das partes, depois~ ~_gQt.êd s ~ proc~~~~o.s 

. !: p~z_q~ estabelecidos em lei para a negociação coletiva direta 

ou com mediação de terceiro. 
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4 - Substituir "poder normativo" por "poder arbitral" '2lt "arbitragem 

compulsória " p/ contrastar com a "arbitragem facultativa" 

consensual, excludente da competência da Justiça do 

Trabalho. 

5 -Turma especializada tripartite = 3 togados, 3 empregadores e 3 

trabalhadores (todos os demais órgãos da JT não teriam 

togados). 

D-O dia em que excluírem totalmente os Juízes classistas e o poder 

de dirimir conflitos coletivos de trabalho - o passo seguinte ou 

simultâneo será a extinção ~ Justiça .9,9_ Trabalho (Emenda 

constitucional n. 43/97 do Senado Federal). ----
1:11 - A ESLíTifiA ECONÔMICA NEOLIBERAL E A DECADÊNCIA DOS 

VALORES SOCIA S . . 

A -/a lobaliza ão .ai. economia e a desenfre da concorrência do 

comércio mundial, a exigir a redução dos custos da produção de 

bens e serviços, geraram, em muitos países, inclusive no Brasil , a 

reducéío: -
1 - dos salários rea1s, -- ~ 

seJa em razão da legislação sobre 

negociação coletiva e dissídios coletivos, pelo 

enfraquecimento dos movimentos sindicais resultante do 

desemprego estrutural; 

2 - de direitos e condições contratuais de trabalho, em virtude de - ... -. ----
leis criticáveis e de contratos simulados, por vezes 

estimulados por autoridades públicas. 

B - Conseqüência = decadência dos valores sociais do trabalho, ---· -----universalmente consagrados a partir do Tratado de Versailles 

(1919) e reafirmados na nova Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (ONU - 1948). 

C - Redu ão universal do número de sindicalizados = LER - G ____ ... __ 
~.ág. 4 
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--- --- -- -- --- r· -I : . I 
I I IV - Num mundo em acelerada transmutação, a sabedoria do 
i I , 

estadista deve consistir em conciliar o econômico com o social e o 
· financeiro. Este v1sa à est~bilidade monetária; · aquele, ao 

I 

desenvo_lvimento social; ~as 1 l')enhuma nação ~ode 'viver 
harmoniosamente, por mUlto tempo, sem o atendimento das_ 

exigên~ias sociais, entre as quais I se insere o direito do cidadão a um 

trabalho capaz de assegurar-lhe, k à sua família, a subsistência com 
dignidade e a segurança de uma r~nda na invalidez, v'elhice e morte. 

. . I . 

A globalização...da economia 

-acirrÕÜ a polêmica entre os defensores do Estado Social e os adeptos do Estado liberal, . os 
............ !lllíiil. ... -- ... -.. ..... ~--·--

quais, obviamente adotaram caminhos distintos a respeito da posição dos poderes públicos 

frente às relações de trabalho. Os neoliberais pregam a omissão do Estado, 

desregulamentando, tanto quando possível, o Direito do Trabalho, a fim de que as condições 

do emprego sejam ditadas, basicamente, pelas leis do mercado. Já os defensores do Estado 

social, esteados na doutrina social da Igreja ou na filosofia trabalhista, advogam a intervenção 

estatal nas relações de trabalho, na medida necessária à efetivação dos princípios formadores 

da justiça social e à preservação da dignidade huma~; · e, porque a social-democrática 

contemporânea pressupõe a pluralidade das fontes do Direito, consideram que o patamar de 

direitos indisponíveis, adequado a cada país, deve e pode ser ampliado pelos instrumentos da 

negociação coletiva entre sindicatos de trabalhadores e empresários, ou as associações 

destes. No campo da Previdência Social, os liberais sustentam hoje a incidência dos seguros 

sociais sobre salários não excedentes de um pequeno valor, a fim de propiciarem a expansão 

das empresas de previdência privada, sendo que alguns pretendem, simplesmente, a implosão 

do sistema previdenciário estatal. O aconselhável, porém, é que a previdência social opere em 

função do nível modal dos salários da classe média, com tributação universal fundada no 

princípio da ~olidariedade social, além das contribuições das segurad~ e das empresas 

-. diretamente interessadas. -- - --- -
Como bem assinalou EVERALDO GASPAR LOPES DE ANDRADE, invocando a 

judiciosa análise de PAUL ORMEROD, os neoliberais não se baseiam totalment~ nas idéias 

de ADAM SMITH, mas nas concepções econômicas monetaristas esteadas na teoria de 

FRIEDMAN. O líder teórico e pioneiro da doutrina econômica liberal que, juntamente com 

ROUSSEAU e MONTESQUIEU, teve grande influência na formulação dos princípios da 

Revolução Francesa, "dava grande importância ao conceito de sociedade ( ... ). Mesmo 
~~.yy 

propondo o afastamento do Estado das questões econômicas e labofãiS'Yéfevou-as a um 
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A JUSTIÇA DO TRABALHO 

Na atual polêmica sobre a Justiça do Trabalho, 
afigura-se-me que as causas do inegável retarda
mento nos julgamentos dos litígios que lhe são 
submetidos estão sendo apresentadas de forma 
equivocada. E alguns dos que têm se manifestado 
a respeito do tema propõem inadequadas soluções. 

A Justiça do Trabalho foi instalada a 1 ºde maio 
de 1941, vinculada, administrativamente, ao Mi
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio. A 
Constituição de 1946 integrou os seus órgãos no 
Poder Judiciário, com a competência de instituir 
ou rever condições de trabalho nos processos de 
dissídios coletivos, isto é, com o chamado poder 
normativo, que, no dizer do internacionalmente 
conceituado Piá Rodriguez, nada mais é do que 
uma forma de arbitragem compulsória institucio
nalizada num tribunal. 

As Constituições de 1967/69 e 1988 mantive
ram a competência da Justiça do Trabalho, inclu
sive para os dissídios coletivos, sendo que a vi
gente facultou às partes conflitantes escolherem, 
por consenso, a via da arbitragem. 

~+--*'1~-~ll'l gigantismo da organização judiciá-
ria do trabalho, composta de 1.092 Jun tas de Con
ciliação e Julgamento, 24 Tribunais Regionais e o 
Tribunal Superior do Trabalho, os processos que 
percorrem os três graus de jurisdição consomem, 
em média, seis anos para o trânsito em julgado 
da decisão. E não há recursos financeiros nem 

(•) Arnaldo S iissekind é Titular da A cadem ia Brasileira de Letras 
Jurídicas . 

Arnaldo Süssekind(*) 

humanos para ampliá-la, sendo certo que cerca 
de dois mil cargos de Juízes estão vagos nas dife
rentes jurisdições, porque, salvo honrosas exce
ções, os baixos vencimentos, em contraste com o 
excesso de trabalho, não motivam os mais capa
zes para o ingresso na magistratura . ~J s último 

~conÇl! rso p afa Jtt iz d o Trabalho, t E!rminad~em 
· feve re iro d Qs te aFI O, foram aprova<;! as some,rte 

duas candidatas p ara a5 49 vagas existQntes , 

O retardamento da solução das ações trabalhis
tas- e a Justiça do Trabalho não é a mais lenta -
pode ser explicado pelo impressionante crescimen
to do número de processo?' nela ajuizado: a) déca
da de 60- 3.333 .214; b) década de 70- 4.827.884; 
c) década de 80- 8.911.179; d) 1990 a 1998-
15.473.880. Só em 1998, a Justiça do Trabalho rece
beu 2.349.419 ações e solucionou 2.333.912. 

O Tribunal Superior do Trabalho, a quem cabe 
uniformizar a jurisprudência e orientar as deci
sões normativas, impedindo que a mesma norma 
jurídica seja aplicada diferentemente em cada 
Estado, julgou em 1998 mais de 112 mil proces
sos, isto é, cada uma das suas cinco turmas, cons
tituídas ~e cinco ministros, julgou 22.400 proces
sos, o que totaliza, excluídos períodos de férias, 
mais de 400 processos por mês para cada Minis
tro . Será possível exigir-se mais? 

Diversas são as causas da hipe rtrofia da Justi
ça do Trabalho: 

1 ª)desemprego crescente (7,71 %, atualmente) 
e alta rotatividade da mão-de-obra. Quase todos 
os trabalhadores despedidos têm algo a reclamar; 



2ª) extensão da legislação do trabalho aos rurais 
e domésticos; 

3ª) excesso de empregados não registrados; 

4ª) abuso de contratos simulados (terceiriza
ção e cooperativas com os prestadores de serviço 
trabalhando sob o poder de comando da empre
sa contratante), visando a encob rir verdadeiras 
relações de emprego; 

5ª) falta de procedimentos prévios de conci
liação e mediação para os litígios individuais e 
coletivos de traba lho; 

6ª) cultura desfavorável à mediação e à arbi
tragem dos conflitos coletivos, que não se altera 
em virtude da facilidade na instauração da ins
tância judiciária; 

7ª) complexas regras processuais, com dema
siados recursos e depósito insuficiente para o 
empregador recorrer; 

8ª) excesso de leis e medidas provisórias ino
vando ou modificando substancialmente o orde
namento legal, muitas vezes com afronta ao bom 
Direito. 

O ideal seria a remoção de todas as concausas. 
Duas delas, no entanto, poderiam ser focalizadas 
desde logo; uma por lei, outra por emenda cons
titucional. 

Os litígios individuais, em sua maioria, pode
rão ser resolvidos no âmbito empresarial, por 
acordo mediado por comissões paritárias de con
ciliação, obrigatoriamente criadas nos estabele
cimentos de médio ou grande parte. Por seu tur
no, convenções coletivas firmadas por sindicatos 
patronais e de trabalhadores instituiriam tais co
missões para a mediação dos litígios relativos aos 
estabelecimentos de menos de 60 empregados . 
Esses órgãos, que não têm competência para jul
gar, funcionam exitosamente em diversos países, 
inclusive nos inúmeros que possuem tribunais de 
trabalho, como pré-fase obrigatória da distribui
ção da ação judicial. ~ pn~f~aus Ad.otue..ifl, 
catedrático de Direito do Trabalho na Universi
dade de Berlim, informou-me que mais de dois 
terços dos casos são resolvidos, por acordo ou 
desistência, por essas comissões, reduzindo, as
sim, o número de ações ajuizadas nos tribunais 
de trabalho da Alemanha, cuja organização, com 
os três graus de jurisdição, é similar à da nossa 
Justiça do Trabalho. 

Em 1982 a Academia Nacional de Direito do 
Trabalho encarregou-me, juntamente com os sau
dosos juristas Segadas Vianna e Haddock Lobo, de 

redigir anteprojeto de lei nesse sentido, cujo tex
to foi encaminhado ao Congresso Nacional e ao 
Ministro do Trabalho. Em nenhum desses órgãos 
foi considerado, apesar das manifestações favo
ráveis do Fórum Brasileiro da Justiça do Traba
lho (Gramado, 1984) e do Seminário de Direito 
Constitucional do Trabalho (São Paulo, 1992). Em 
1994, o ilustre Ministro Marcelo Pimentel promo
veu o encaminhamento de projeto de lei ao Con
gresso Nacional, baseado no texto elaborado pela 
refe rida Academia; mas ampliou e forma lizou 
demasiadamente o procedimento, que deve ser 
simples e o mais informal possível. Por isso mes
mo, resolvi atualizar o anteprojeto da Academia 
e o apresentei à Comissão Permanente de Direito 
Social do Ministério do Trabalho, que o aprovou 
por unanimidade e o encaminhou, sem sucesso, 
ao Ministro Paulo Paiua. Afinal, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso submeteu ao Congresso 
Nacional projeto similar, que não reduzirá, como 
se pretende, o volume de processos na Justiça do 
Trabalho, porquanto determina a homologação 
dos acordos pelo Juiz do Trabalho, ao invés de 
respeitar o ajuste firmado sob a supervisão da 
Comissão Paritária da Conciliação. 

Pelo referido anteprojeto da Academia, seria 
obrigatório o funcionamento de uma comissão 
paritária de conciliação nas empresas cujos esta
belecimentos totalizassem, no mesmo Município, 
mais de 60 empregados. Essas comissões teriam 
um membro designado pelo empregador e um 
eleito pelos empregados. Dois seriam os repre
sentantes de cada classe quando houvesse mais 
de 120 empregados. Haveria um suplente para 
cada membro da comissão, assegurado aos em
pregados eleitos o direito à estabilidade no em
prego, para assegurar-lhes independência no de
sempenho dos mandatos, fixados em três anos . 
As comissões teriam o prazo improrrogável de 
quinze dias para intentarem a conciliação em pro
cedimento absoluta mente informal. Obtida a con
ciliação, o respectivo termo, firmado perante a 
comissão, valeria como transação extrajudicial, 
quitando todos os direitos dele constantes. Se não 
cumprido pelo empregador, seria objeto de exe
cução judicial, com o rito estabelecido no pará
grafo único do art. 872 da CLT, reservado à Justi
ça do Traba lho somente o exame dos aspectos for
mais do acordo e o das nulidade porventura ar
güidas. Malograda a conciliação, a comissão for
neceria documento ao empregado, que seria con
dição para o ajuizamento da ação judicial, sa lvo 
se as partes, por consenso, atribuíssem a a rbitra-
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gem do litígio à própria comissão. Os sindicatos 
de empregadores e de trabalhadores poderiam 
instituir essas comissões para as empresas das 
correspondentes categorias que não estivessem 
obrigadas a criá-las. Os procedimentos aqui re
sumidos suspenderiam o prazo prescricional de 
que trata o art. 11 da CLT. 

No concernente aos conflitos coletivos de tra
balho, é evidente que a negociação direta, ou com 
a mediação de terceiros será fomentada na razão 
direta das dificuldades opostas ao ajuizamento 
do processo de dissídio coletivo. Para tal fim, 
impõe-se modificar o § 2º do art. 114 da Consti
tuição, para limitar a instauração do dissídio na 
Justiça do Trabalho às seguintes hipóteses: a) por 
consenso das partes, desde que não tenham op
tado pela arbitragem extrajudicial; b) pelo Minis
tério Público do Trabalho, em caso de greve pre
judicial às necessidades inadiáveis da comunida
de; c) por qualquer das partes, depois de esgota
dos os procedimentos e prazos estabelecidos em 
lei para a negociação coletiva direta ou com me
diação de terceiro. 

Outrossim, essa reforma deveria explicitar que 
os tribunais do trabalho arbitrariam o dissídio, o 
que significa que o seu pronunciamento só ense
jaria recurso nos casos de nulidade. 

Por fim, cumpre ponderar que dezenas de paí
ses do primeiro e do terceiro mundo possuem tri
bunais do trabalho, conforme exposto na recente 
obra lnstituciones de Derecho dei Trabajo, elabora
da pelos membros da" Academia lberoamericana 
de Derecho dei Trabajo y de la Seguridad Social", 
cujo capítulo pertinente ao tema foi por mim es
crito (Alguns poucos exemplos significativos: 
Alemanha, Argentina, Colômbia, Dinamarca, Es
panha, Israel, México, Peru, Portugal, Suécia e 
Uruguai). 

Esclareça-se, ainda, que o poder normativo ou a 
arbitragem compulsória institucionalizada em tri
bunais não é uma invenção fascista, como se apre
goa, eis que foi instituída no início deste século na 
Nova Zelândia . No ano em que foi criada a nossa 
Justiça do Trabalho, como assinalou Oliveira Vianna, 
ele existia na Austrália, Dinamarca, Itália, México, 
Noruega, Nova Zelândia e Turquia. Hoje, como re
velou a Organização Internacional do Trabalho 
("Tribunales de Trabajo en América Latina" e 
"Conciliación y Arbitraje en los conflictos de trabajo 
estudio comparativo"), essa competência normati
va ou arbitral é atribuída a órgãos administrativos 
ou a tribunais do trabalho nos seguintes países: 
Austrália, Bolívia, Brasil, Camerum, Colômbia, 
Costa do Marfim, Costa Rica, Egito, Equador, Gana, 
Grécia, Guatemala, Indonésia, Índia, Jamaica, 
Kênia, Líbano, Madagascar, Malásia, México 
Nigéria, Nova Zelândia, Paquistão, Serra Leôa, 
Singapura, Sri Lanka, Tanzânia, Trinidá-Tobago, 
Túnes, Turquia, Uganda, Venezuela e Zâmbia. 

Por todo o exposto, parece-me inconcebível a 
extinção da Justiça do Trabalho, que tantos e me
ritórios serviços vem prestando à Nação, tendo 
concorrido, inquestionavelmente, para a configu
ração do clima social propiciador da industriali
zação do País. Que responsabilidade pode ter essa 
Justiça em receber anualmente mais de dois mi
lhões de novas ações? E esses processos ficarão sem 
julgamento ou serão transferidos para a Justiça 
Federal, que está mais congestionada do que a tra
balhista? E quem decidirá os conflitos coletivos 
eclodidos com greves, cujo número crescerá para 
pressionarem os empresários na celebração de 
acordos ou na submissão dos litígios a arbitragem? 
E que órgão tomará as medidas indispensáveis à 
preservação dos direitos do cidadão ou do inte
resse público nas greves que afetem as necessida
des inadiáveis da comunidade, da economia na
cional ou da própria segurança do Estado? IJfi1 



JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA 

PENHORA 

-Ementa: PENHORA- AVALIAÇÃO PROCEDIDA 
PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR- ART. 
721 DA CLT E LEI N. 5.645/70- PERTINtNCIA
Na Justiça do Trabalho a penhora é levada a efeito 
pelo Oficial da Justiça, que também é avaliador, nos 
termos do art. 721 da CLT e da Lei n. 5.645/70. Este 
servidor, tão logo concretiza a penhora, ultima a 
avaliação do bem conscrito, tendo, portanto, fé pú
blica para proceder a seu mister. 

TRT 15• Reg. (Campinas/SP) AP-0 027390/1998-0 
- Ac. 5" T.-002030/1999- Rei. Juiz Luís Carlos Cân
dido Martins Sotero da Silva. DJSP de 23.2.99, pág. 136. 

PRESCRIÇÃO 

- Ementa: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - FASE 
DE EXECUÇÃO- ADMISSIBILIDADE- INÉRCIA 
DA RECLAMANTE- A prescrição disposta no§ 12, 

do artigo 884, da CLT, somente pode se referir àque
la ocorrida na fase de execução, haja vista que a pres
crição ordinária deveria ter sido alegada na fase de 
conhecimento, razão pela qual é forçoso admitir que, 
realmente, ocorre a prescrição do direito de executar 
a sentença trabalhista, mormente no presente caso, 
onde houve a paralisação do feito por quase 04 (qua
tro) anos, face à inércia da reclamante. 

TRT 15ª Reg. (Campinas/SP) AP-1 027668/1998-
Ac . 5ª T.-000330/1999- Rei. Juiz Antonio Tadeu 
Gomieri. DJSP de 23.2.99, pág ._ 77. 

PROVA 

-Ementa: PROVA-LIBERDADE DO JUIZ- O juiz como 
condutor do processo, tem o direito e o dever de atu
ar com liberdade, e isso inclui a decisão sobre ser ou 
não imprescindível a prova (arts. 131 / CPC e 765/ 
CLT). Ao contrá rio do entendimento da parte, é 
impensável que o juízo devesse considerar desneces
sária a instrução, e idênticos os fatos e provas de dis
tintos processos; a ele cabe sentenciar com base no 
direito e nas provas produzidas nos autos de cada 
feito. Entender de outra forma seria, aí sim, cercear a 
defesa desprezando um princípio basilar do nosso 
ordenamento jurídico, qual seja, o do contraditório, 
configurando uma verdadeira ditadura judicial. 

TRT 3ª Reg . RO 2499/98- Ac. 2ª T.- Rei. Juiz 
Eduardo Augusto Lobato. DJMG de 13.11.98, pág. 10. 

RECURSO 

-Ementa: RECURSO- PREPARO- LITISCONSOR
TE- A condenação so lidária em se tratando de li
tisconsórcios distintos exige o preparo recursal de 
ambos os litisconso rtes, face o antagonismo proces
sua l em que se colocam as empresas no litígio, uma 
jogando a responsabilidade na outra, pelos encar-

(•) /rauy Ferrari é juiz do Trabalho aposeutado e cousultor jurí
dico-trabalhista. 

( .. ) Melchíades Rodrigues Martins é Juiz Substituto do TRT da 
15' Região Campinas-SP. 

Irany Ferrari(*) 

Melchíndes Rodrigues Martins(**) 

gos do vínculo empregatício. Esta é a exegese que 
se atrai da interpretação dos artigos 48 e 509, do 
CPC e 899, da CLT. 

TRT 15ª Reg. (Campinas/SP) RO 030378/1998-0-
Ac. 1ª T.-050026/1998 -Rei. Juiz Luiz Antonio 
Lazarim. DJSP de 23.2.99, pág. 27. 

RESCISÃO CONTRATUAL 

- Ementa: MULTA DO ART. 477 DA CLT- ÚLTIMO 
DIA DO AVISO PRÉVIO NA SEXTA FEIRA- INAD
MISSIBILIDADE - Não é intempestiva a quitação 
dos títulos rescisórios na segunda-feira, primeiro dia 
útil imediato, quando finda o cumprimento do aviso 
prévio na sexta-feira, não se havendo falar em inci
dência da multa do artigo 477, parágrafo 8º, da CLT. 

TRT 2ª Reg. RO 02970458580- Ac. 7ª T-02980540140 
-Rei. Juiz Gualdo Formica. DJSP de 16.10.98, pág. 55. 

SALÁRIO-UTILIDADE 

- Ementa: SALÁRIO-UTILIDADE - HABITAÇÃO -
ALIMENTAÇÃO- Não consti tui salário-utilidade o 
fornecimento gratuito de residência ao empregado 
rural que necessita morar no local do trabalho para 
desempenhar as suas funções, bem como o forneci
mento a leatório e variável de gêneros alimentícios. 

TRT 15ª Reg.(Campinas / SP) RO 032249/1997-4-
Ac. Jª T.-050029 / 1998- Rei. Juiz Eduardo Benedito 
de Oliveira Zanella. DJSP de 23.2.99, pág. 28. 

SINDICATO 

-Ementa: REPRESENTAÇÃO SINDICAL- INEXISTtN
CIA DE CATEGORIA- Empregado de Entidade sin
dical é empregado da Categoria correspondente, não 
constituindo subcategoria, não podendo fundar Sindi
cato. O Eg. Supremo Tribunal Federal proclamou a re
cepção do art. 577, da CLT, o que envolve o quadro ao 
qual se refere, e que estabelece que e quais são as Cate
gorias econômicas e profissionais correspondentes, as
sim como as Categonas profissionais diferenciadas, de 
modo que o ornamento sindical por Categoria está re
gulado por lei, prevalente e persistentemente. No ce
nário da nova ordem constitucional brasileira, apenas 
a Categoria pode fundar entidade sindical, passando a 
ser por ela representada e defendida. 

TRT 3ª Reg. RO n .2868 /98 - Ac. 1ª T- Rei. Juíza 
Emília Facchini. DJMG 6.11.98, pág. 9. 

SUCESSÃO DE EMPRESA 

-Ementa: SUCESSÃO DE EMPRESAS- EMPREGADO 
COM ESTAB lU DA DE S IND !CAL-Ocorre sucessão tra
balhista quando há a continuação do negócio e a manu
tenção da atividade desenvolvida pela empresa anteri
or, ainda mais quando confirmado a exploração domes
mo ponto comercial com a transferência de bens e a aqui
sição do acervo e de matéria - prima pela sucessora. 
Caracterizada a sucessão de empresas nos moldes pre
vistos nos arts. 10 e 448 da CLT, a rescisão contratual 
proce~ida é nula, devendo o recorrido ser reintegrado. 

TRT 15ª Reg. (Campinas/SP) ROl 017975/1997-
Ac. 4ª T.-000239/1999- Rei. Juiz Ernes to Buosi Neto. 
DJSP de 23.2.99, pág. 74. 
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fRêsv t-tô-B I 
Não se cogita - convém sublinhar - de atribuir poder judicante a tai s 

comissões, mas simplesmente estabelecer umapre-fase compulsória nas empresas, visando à 

conciliação dos litígios. Afinal, como se sabe, metade das ações são conciliadas nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento. Ora, o que é conciliável em órgão do Judiciário também o será 

nessas condi~ões de composição paritária, cujos membros representam efetivamente as partes 

que pessoalmente conhecem e, por adotarem procedimentos informais e disporem de tempo 

razoável, terão, sem dúvida, maiores, possibilidades de mediar as contendas. Será 

indispensável, no entanto, assegurar plena eficácia aos acordos nelas celebrados. 

O anteprojeto que submetemos à CPDS toma obrigatória a instituição das 

Comissões Paritárias de Conciliação, com um representante do empregador e um dos 

trabalhadores, no estabelecimentos que possuem mais de sessenta empregados, e com do is 

representantes de cada classe nos que possuem mais de cem empregados; para os 

estabelecimentos e empresas de menor porte, os sindicatos das correspondentes categori as 

econômicas e profissionais poderão criar comissões de categoria, sendo que, por acordo 

coletivo, poderãb ser constituídos esses órgãos para tais empresas ou estabelecimentos; 0~ 

representantes dos trabalhadores gozarão de estabilidade no emprego, sendo eleitos por seu5 

companheiros para mandatos trienais; as comissões, em procedimentos inf01mais, terão o 

prazo improrrogável de quinze dias para intentarem a conciliação do litígio de caráter 

individual; o acordo firmado valerá como transação extrajudicial e quitará todos os direito~ 

dele constante; se não cumprido, o trabalhador o executará de conformidade com o rito 

sumário previsto no parágrafo único do art. 872 da CLT, ficando reservado à Justiça do 

Trabalho apenas o exame dos aspectos formais do acordo e o das nulidades; a reclamação 

trabalhista contra empresa sujeita ao procedimento prévio de conciliação somente sera 

admitida pela Justiça do Trabalho depois de esgotado o aludido prazo de quinze dias. 



J\r~l! J 
Esse quadro explica por que países em vias de < esenvolvimento ou 

desigualmenteí desenvolvidos, como o Brasil, adotam mecanismos administrativos ou \ 
~·· 

judiciais com poder de intervir compulsoriamente para resolver o conflito. E, pelos mesmos 

fundamentos, a legislação do trabalho desses países caracteriza o intervencionismo básico do 

Estado nas relações de trabalho, estabelecendo limites à autonomia da vontade para preservar 

dignidade do ser humano no seu direito à vida. 

Convém sublinhar que o intervencionismo básico, ass1m como os 

mecanismos de solução compulsória dos conflitos, não impedem que as condições mínimas e 

indisponíveis de proteção ao trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos de negociação 

coletiva, quando a autonomia privada coletiva puder complementar e ampliar o nível 

resultante das normas imperativas. E a ação neste sentido desenvolvida pelos sindicatos mai s 

expressivos, com a conquista de novos direitos ou ampliação dos impostos por lei, acaba por 

influenciar os mencionados organismos administrativos ou judiciais para que estendam tais 

normas ou condições de trabalho a categorias que não teriam força para conquistá·las nos 

procedimentos da negociação coletiva. O poder normativo ou arbitral compulsório constitui , 

nessa hipótese, um fator de equidade social no conjunto das categorias. 

A de c i são const i t utiva de dir eito novo,conforme pond erou o 

douto PL~ RODRÍGUEZ , nada mais ~ do que modalidade 

especial da arbitragem compulsória do conflito coletivo de trabalho. E essa competência pode 

ser conferida, tanto a órgão administrativo permanente, como a tribunal do trabalho . A 

sentença normativa por este proferida se equipara ao laudo arbitral. A distinção consiste no 

fato de que, da sentença originária sobre o dissídio, cabe recurso com efeito devolutivo. 

enquanto que o laudo arbitral só pode ser atacado no campo das nulidades. 
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I ARNALDO SUSSEKIND 

-A - PROF~ PELLEGRINI GRANOVER = LER 11 (Fls. 2, 3 e 4) -.® 
B - PROF.CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO =LER C (Itens 1 e 4)~ 
C - JURISPRUDÊMNCIA DO STF = casos Estatuto dos Funcion;rios PÚblicos --e Lei de Acidentes do trabalho = exgot.gr a instância administrativa 

IV - DIREITO COMPARADO = OIT ENFATISA QUE OS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO . .. -
PRÉVIA SÂO COMUNS PARA A SOLUÇÂO DOS LITIGIOS INDIVIDUAIS DO TRABA-
LHO E ASSINALA QUE PODEM SER CRIADOS POR LEI OU POR CONVENÇÃO CDLE

VA,CORRESPONDNNDO AOS SEGUINTES MODELOS: 

A - ÓRGÂQ5PttBLICOS,TRIPARTITES OU NÂO (p.ex:VENEZUELA) 

B - TRIBUNAIS DO TRABALHO (p.ex:BRASIL E COLÔMBIA) - -----
F - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS COM FACULDADES ARBITRAIS (p.ex:ESPANHA, -------FRANÇA E ITÁLIA) 

$ -

G- ORGANISMOS,PRiyApOS ~MBITO EMPRESARIAL (p.ex:ALEMANHA,DINAMARCA 

E VÁRIOS PAISES DA Europa oriental) - DEPOIMENTO DE ADOMEID 

H- PREFERÊNCIA DA OIT, , JÁ MANIFESTADA NAS RECONEDAÇÔES 92/51 (Concilia--- --ção e arbitragem volutários) E 94/52 (Comissões de consulta e cola-

boração na empresa) - LER D -=@ 
V - COMPETÊNCIA = TODOS OS DISSfDIOS INDIVIDUAIS,SALVO,COMO PONDERA ESTEVÃO 

MALEET,QUANDO HOUVER NECESSIDIADE DE TUTELA JURISDICIONAL IMEDIATA,EM 

VIRTUDE DE AMEAÇA DE DANO IRREPARÁVEL" 

A- PENA QUE A LEI NÃO TIVESSE REPETIDO O§ 2Q DO ART.10 DO NOSSO ANTE-- - -------PROJETO 

B - ARBITRAGEM = A LEI TAMBÉM NÂO FACULTA A ARBITRAGEM PELA COMISSÂ.{) POR -CONSENSO DAS PARTES; COMO O NOSSO ANTEPROJETO (ART.72,§4Q) e o DIREI---- ---. TO COMPARADO. -
VI -EXECUÇÂO = O TERMO DE CONCILIAÇÂO TERÀ EFICÀCIA LIBERATÓRIA GERAL~SAL

VO RESSALVAS EXPRESSAS (Art.625-E,§ único),MAS SUA LIQUIDAÇÂO SE SU· 

JEITA AO PROCESSO COMUM DE EXECUÇÂO DOS JULGADOS DA JT (Art.876) -
A - O ANTEPROJETO DA ACADEMIA;PARA SIMPLIFICAR A LIQUIDAÇÂO DO ACORDO, 

OPTOU PELA AÇÂO~-(U_M_P.RI_M_E_N_T_O DO PARÀG.ÚNICO DO Art.872 (Art.9º) 

SE HOUVER TEMPO = OUTRAS OMISSÔES DA LEI = COORDENAÇÂO .D.Q.S TRABALHOS (§ 5º ------
do nosso art. 4º); cobrança de taxas (nosso ARt. 14; COMUNICAÇÃO DA DESPEDii>A-

----~ - --
POR JUSTA CAUSA (NOSSO Art.13). 
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ASPECTOS CRÍTICOS DA CONCILIAÇÃO PRÉVIA -(Rio de Janeiro,21 de fevereiro de 2000) 

A VISÃO JURIDICA,por ARNALDO SUSSEKIND ----
I - PRECEDENTES: 

A - 1980 = Prof.LUIZ JOSt DE MESQUITA 

B - ACADEMIA = SUSSEKIND , SEGADAS e HADDOCK LOBO 

C- 1984 =FÓRUM BRASILEIRO DA J.T. (Gramado) 
1988= 

D - ENCONTRO ANUAL DE PRESIDENTES E CORREGEGORES DA JT ----- --
E - 1993 =Projeto MARCELO PIMENTEL submetido ao Congresso Nacional 

pelo residente I·amar 
' 

F - 1996 = A~lizei texto Academia,ap.pela CPDS e entregue ao Ministro 
PAULO PAIVA 

G - 1998 - Proj eto EDUARDO AMADEO ,acolhendo sugestÕes de Mini~tros do 
p 

TST e submetido por FHC ao Congresso Nacional. 

H - RESUMO DQ AN!EPROJETO ~ ACADEMIA - LER A ~ 
II - LEI N:flfi', de 12. 1 • 2000 (Resumo): - La.Ã, q.q_ ~ 8 

a ._ 

A - INSTITUIÇÂÔ FACULTATIVA - CRÍTICA 

B - COMISSÕES EÁRITÀRIAS DE EMPRESA ;GRUPO DE EMPRESAS'; SINDICAL DE CATE

GORIA OU INTERSINDICAL 

C - Instituição = ACORDO COLETIVO ENTRE SINDICATO E EMPRESA OU CONVEN-, 
ÇÂO COLETIVA 

D - EMPRESA = 1 a 5 MEMBROS DESIGNADOS PELO EMPREGADOR E 1 a 5 ELEITOS 
• 

PELOS EMPREGADOS1 SOB FISCALIZAÇÃO DO SINDICATO OU SINDICATOS IN= 

TERESSADOS - IGUAL NQ DE SUPLENTES 

E- SINDICAL= LIVRE COMPOSIÇÃO- CONV.COL. 

F - ESTABILIDADE ABSOLUTA E UMA RECONDUÇÃO APÓS MANDATO DE UM ANO 

G - POUCOS EXEMPLOSpMAS DE SUCESSO = GRUPO ITAÚ (Ler estat{stica) 

III - CONSTITUCIONALIDADE = CONDIÇÃO DO EXERCÍCIO DE AÇÂO'~· QUENÂO OBSTA O 
INGRESSO EM JUÍZO ASSEGURADO PELO ART;5Q,XXXV,da CONST. ?PORQUE CUR

TO O LAPSO DO PROCEDIMENTO CONCLQLIAT~)RIO;COM INTERRUPÇÂO DA PRES
CRIÇÃO : 
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ARNALDO SllssE.KlNO 

Excelentíssimo Senhor 

Deputado Francisco Dornelles 

DO Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 

Senhor Ministro: 

1. Atendendo à solicitação que me fez durante a sua estada na 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, cumpre-me ponderar que o 

Substitutivo apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, como relatora da 

Reforma do Poder Judiciário, não obstante a análise crítica que farei, é superior ao 

projeto do relator originário, no tocante à jurisdição trabalhista. 

2. Segundo fui informado, ela já corrigiu o inciso I do art. 115, 

substituindo a expressão "relação de trabalho" pela referência à "relação de 

emprego". É que a Justiça do Trabalho só deve conhecer de litígios atinentes às 

relações de trabalho autônomo nas hipóteses previstas em lei , tal como dispõe o 

inciso VIII do mesmo artigo. 

3. Também fui informado que a ilustrada relatora excluiu da 

competência da Justiça do Trabalho as ações concernentes à Administração Pública 

direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 115, n.l). 

Certa, sem dúvida, a exclusão dos casos regidos por estatuto peculiar aos 

funcionários públicos. Entretanto, os dissídios de servidores ou empregados sujeitos 

ao regime trabalhista devem ser, ex-ratione materiae, julgados pela Justiça do 

Trabalho. Até porque o art. 173 da Constituição preceitua: 

"§ 1° - A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 

entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 

obrigações trabalhistas e tributárias". 

4. O Substitutivo em foco acaba com o poder normativo dos 

tribunais do trabalho , o qual, desde a instalação do Justiça especializada tem 
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fundamentado as decisões dos conflitos coletivos não solucionados por negociação 

direta das partes, mediação ou arbitragem. Contudo estatui no seu § 2°, do art. 115 

que 

5. 

"Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de 

lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá 

ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o 

conflito". 

A decisão de dissídio coletivo de natureza econômica, porque 

cria direito novo ou revê norma em vigor, correspondeasentença constitutiva e não 

a sentença declaratória de direito preexistente ameaçado ou violado. E, a meu ver, 

o tribunal só poderá proferir tal decisão se autorizado pela Carta Magna. 

6. Afigura-se-me que melhor seria substituir o poder normativo pelo 

poder arbitral. Essa institucionalização não obstaria a instauração, por consenso 

das partes, do juízo arbitral de caráter privado. 

7. Destarte, o conflito coletivo de trabalho de natureza econômica, 

não conciliado por negociação direta ou mediação, poderia ser arbitrado pelo 

tribunal competente ex-ratione loci : 

a) por petição conjunta das partes; 

b) pelo Ministério Público do Trabalho em caso de greve que 

possa afetar o atendimento a necessidades inadiáveis da 

comunidade; 

c) por qualquer das partes, após o prazo fixado pela lei para a 

negociação coletiva. 

8. Para exercer a arbitragem referida no parágrafo anterior, o 

Tribunal Superior do Trabalho e cada Tribunal Regional do Trabalho teria'Üma / 

Câmara de Arbitragem, de composição tripartite: três Juízes togados, três 

representantes dos empregadores e três dos trabalhadores , sendo os árbitros 

classistas remunerados pelas respectivas confederações ou federações. 

9. Tratando-se de laudo arbitral - convém assinalar - não caberia 

recurso~érito da arbitragem, com o que se abreviaria sua eficácia. 



Renovo a Vossa Excelência as expressões de meu alto apreço e 

estima pessoal. 

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1999. 
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3º SEMINÁRIO NACIONAL DO IBAP 

(CONTAGEM - MG- 1 e 2 de agosto de 1996) 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE MUDANÇA - - - -----por Arnaldo Sussekind 

I - HIPERTROFIA DA J . T. = atrazo apesar do gigantismo 
~=-~ A - ~-Q-U_A_D_R_O_I-.1 e QUADRO II (atualizar 1995 resumo) ~ 

B - CONCAUSAS =fLER resumo - A' ----~-A 
v -- ~ 

C - 4 a 6 anos p/ cs três graus de 

D - NQ inadmissivel de recursos a distribuir . -
II - REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA~ J . T. 

A - SIMPLIFICAÇÃO~O PROCESSO e ampliação do depÓsito p/ recurso 

B - ·RECOMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS = classistas só nas Juntas e Turmas -de DissÍdios Coletivos 

C - COMISSÕES PARITÁRIAS ~CONCILIAÇÃO 
' 

D - LIMITAÇÃO DO AJUIZA~lliNTO ]E_DISSÍDIOS COLETIVOS -
(EXAMINAREMOS AP~S ~~ÚLTIMOS ITENS) 

III-COMISSÔES PARITÁRIAS ]!_S9NCILIAÇÃO 

A- INEXISTtNCIA DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS p/ ampliar J . T. 

B- DIREITO COMPARAD0 1: 

1 . Órgãos pÚblicos de conciliação (p . ex :Espanha , França e Itália); 
2. Comissões intra-empresariais. obrigatÓrias (p . ex:Alemanha e -Europa do Leste); 

3. Comissões intra- empresariais E2! convenção coletiva (p . ex : 
Dinamarca e Venezuela); 

4. Comissão ad- hoc Chefe de Recursos Humanos X delegado sindi

cal ou representante eleito (p . ex :EEUU e Grã Bret anha) . 

C - ~; GRUPO DE TRABALHO =I!ER IV• ~ 1 - 2 - 3} \ QV--\-"l-3) 
1 . Recomendação 94 =Comissões de Consulta e Colaboração:atri-... 

buiçÕes mais amplas e reserva sindical 

2. Convenção 135 =proteção dos represen~~ntes sindicais ou e
leitos , inclusive contra a despedida • 

D - CONCILIAÇÃO NA J . T. e PEQUENAS QUEST0ES =·,-'N-A-DR•O---I•I•I •l ~ 
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E = PROPOSTA ACADEMIA (1982) - FÓRUM GRAMADO (84) - ENCONTRO~ 
SIDENTES E CORREGEDORES DA J.T. (88) -PROJETO ITAMAR/MARCELO 

(94) - NOSSO ANTEPROJETO - CPDS (96) = LER B do resumo:-~--

IV - CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO -
A - j~Ak = auto- composição = fomento à negoEiação direta e/ou c/ 

. mediação - ARBITRA.GEM ? 

1. PRESSUPOSTO= sindicatos c/ expressiva representatividade e 

atua~tes -~ ~~~~Ql-e6rJ, ~ ~~ ~ 
~ --.., ~ ...JJ.. ~Ck.-0 ~~ , 

2. Sindicato forte = espírito sindical - concentraçao operaria 

- concentração industrial 
3. Sindicatos inexpressivos nas pequenas e micro empresa , em .. 

certas c~tegorias e nas ~giÕes subdesenvolvidas . 

B - BRASIL - ONU-IPEA-1993 = desigualmente desenvolvido (Bélgica
Bulgária e India) = péssima distribuição da riquesa 

,$Q ~~ 

1. 11º PIB mundial e 68Q IDH 
2. Renda ~ capita = USS5 . 370 = 11 Estados abaixo de 2.000 .! 

. l--abaixo ~ 1.000 dÓlares -llj~ f{\ \}!-<;;;) 
3. 16 . 333 . 400 pessoas abaixo do--nível de pobresa da ONU (US$85) 

.... t 

C - PODER NORMATIVO DA J . T. = tradição e equidade social --..t...--
1. Facilidade prejudicial à auto- composição,apesar Instrução 

normativa TST-04/93 e Precedentes 
2. Necessidade lím:Jr"1lar ajuizamento = art . 114 Const . 

3. Discurso CHIRA.Q -\PE f-1 -- [V -tt] 
D - NOSSA PRdPSTA = ~oder arbitral: 

• 
1. Por consenso opção entre arbitragem institucional ou eleita; 

- , , 
2. Pelo Ministerio Publico do Trabalho , em caso de greve capaz -, de afetar o atendimento das necessidades inadiaveis da comu-

nidade; 

3. Por qualquer das partes,depois de esgotados _os prazos e pro----... 
cedimentos estatuÍdos em lei para a negociação coletiva di-
reta ou com mediação de terceiro . 

~V - TEMA CENTRAL= FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS ~ffi ECONOMIA 
GLOBALIZADA 

A - NOSSAS PJOPOSICÔES INDEPENDEM DE FLEXIBILIZAR A APLICAÇÃO DAS -LEIS TRABALHISTAS BRASILEIRAS;MAS NÂO COlNIVERIAM COM A DESRE-
GULAMENTACÂO . - - - -

B - DISTINCÂO ENTRE FLEXIBILIZAÇÂO E DESREGULAP~NTAÇÂO . 



VI - CONCLUS0ES: .. 
- f' -

A - JUSTI~~O TRABALHO: 
1. Comisso s P ritárias ~onciliação n s empr~ de 

e grande 
/ 

2. Restringár ajuizamento 

var a riegociação direta ou com 

B - NATUREZA ~ SISTEMA 12!.., RELAÇÔES DO TRABALHO = Pais desigualmen

te desenvolvido,com tradição de lei escrita e amplo elenco de 

normas sociais-trabalhistas (cultura juridica germano-romana): 
, f 

1. Intervencionismo basico a ser completado,onde poss1vel,pelos 

instrumentos da negociação coletiva; 

2. Direitos fundamentais indisponiveis correspondentes ao nÍvel 

mÍnimo de proteção e demais direitos susceptiveis ~flexi

bilização sob tutela sindical , para adaptação a peculiarida

des empresariais,profissionais e regionais. 

SE1~10RAS E SENHORES . É notÓrio que toma vulto no Brasil,assim como em -----, 
alguns paises em vias de desenvolvimento,a tese do desregramento do Di-

reito do Trabalho,com 
A , A 

reflexos na competencia e ate na sobrevivencia 
... , 

dos tribunais do trabalho. Cumpre nao esquecer,porem,que em muitas re-

giÕes brasileiras e em diversas categorias profissionais inexistem sin-
, 

dicatos capazes de obter,no exercicio da autonomia privada coletiva,a-

dequadas condiçÕes de trabalho. Da{ a oportuna ponderação do professor 

mineiro LÚCIO RODRIGUES DE ALMEIDA no sentido de que"as normas do Di-
, 

reito do Trabalho não excluem a vontade privada , mas ,para valoriza-la , 
... , 

como expressao da propria personalidade hUm8na, cercam-na de garantias 

para assegurar sua livre formação e manifestação" (" Suplemento Traba

lhista da LTr" nº179%94). Sem tais garantias,não terão significado os 

princÍpios proclamados pelo art.1º da nossa Constituição como configu-
, 

radores do "Estado Democra ti co de Direi to": "a dignid'ade da pesseif'hu-

mana" e "os valores sociais do trabalho". 

, ' Cabe ao Direito ,sem duvida ,adaptar suas normas para atender as 

transformaçÕes operadas nas relaçÕes entre os grupos sociais e entre 

os individuos,decorrentes da acelerada e profunda revolução tecnolÓgi

ca. É mister,no entanto,que,na consecução dessa tarefa,o instrumental 

utilizado não entrave a aplicação dos princÍpios jurÍdicos fundamentais, 

porque deles depende,em Última ratio,a efetiva realização da justiça. 
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Anteprojeto de lei da Academia Nacional de Direito 

elo Trabalho (Comissão: susso~inc1 1 Segadas Viana e 

Haddock Lo~o) atualizado por sussekind1 aprovado 
pela Comissão Pe:s::manente de Direito Social elo 

M1nistério do Traba1ho ~ 18/04/96 e enc~inhado, 

em seguida, ao Ministro do Trabalho. 

Art. 1° - Nos estabelec.imentos com mais de 60 

(sessenta) empregados funcionará, .m caráter 

permanente 1 uma Comissão Paritária de Conciliação 1 

com as atribuições previstas nesta lei. 

§ 1° Nas empresas cujos estabelec.imentos ou 

locais: de trabalho 1 situados: no mes:mo 

MUnicipio, totalizaremmais de 60 (sessenta) 
empregados 1 o respectivo empregador instalará 

a Camissão em um de1es 1 co.m atribuições 
referentes a todos. 

§ 2° Nos estabe~ecimentos ou empresas de 
menor porte a Comissão poderá ser instituída 

por acordo coletivo de trabalho. 

S 3° A Comissão não terá qualquer vi.nculo com 

a Admi.ni.stração Púl>~i.ca, nem qua~quer re~ação 
administrativa ou judiciária com a Justiça do 

~rabalho. 

) 
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Art. 2° - Cada CQmissio será composta: 

I - nas empresas com mais de 120 (cento e 

vinte) empregados, por dois representantes 

do empregador e dois dos traba1hadores; 

II - nas demais, por um representante do 

empregador e um dos traba1hadores. 

§ 1° os representantes do empregador serão 

designados pe1a administraçao da empresa. 

§ 2° os representantes dos empregados serão 

esco1hidos mediante e1eiçio processada no 

ambito da empresa, estabe1ec~nto ou 1oca1 

de tral:>a1ho, em assembl.éia convocada por 

qual.quer dos sindicatos das correspondentes 

categorias profissionais. 

§ 3° o exercicio do direito de voto será 

assegurado a todos os empregados, 

sindicalizados ou nio, considerando-se 

oloitos os quo obtivor.m o sufrágio da 

maioria rel.ativa dos presentes à assembléia. 

§ 4° Cada membro da Comissão terá um 

sup1ente, designado ou el.eito da mesma forma 

que os titu1ares. 

S 5° A coordena9io dos traba1hos da Comissio 

será exercida por rodi.zi.o, am ordam 

estabe1ecida por consenso ou sorteio. 

/ 
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Art. 3° o mandato dos representantes dos 

empregados será de 3 ( tris) anos e pod.erá ser 

renovad.o uma s6 vez, aplicand.o-se-1hes o d.isposto 
no artigo 543 da Consolid.a9&o das Leis do 

Traba1ho. 

Parágrafo único Os representantes do 

empreqad.or exercerao seus mandatos por prazo 

indete:r:ml.nad.o, podendo ser substituídos a critério 

da administração da ampresa. 

Art. 4° - o empregador assegurará aos componentes 
da Comissao Paritária de Concilia9i.o o tempo 

necessário para o d.es.mpenho de suas atribuições, 
sem prejuizo dos respectivos salàrios, reservando

lhes, para tanto, local adequado. 

Art. 5° - Compete à Comissão, obrigatoriamente, 

intentar conciliar os d.issidios individuais do 
trabalho no imbito do correspondente 

estabelecimento ou local de trabalho e, bem assim, 

na hip6tese do paráqra:to único do art. 1°, os 
alusivos a outros estabelecimentos ou locais de 

trabalho da empresa, verificados no MUnicipio em 

que tem sede. 

Art. 6° - A Comissi.o terá o prazo improrrogável de 
quinze dias para intentar a conci1iação das 
partes. 
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§ 1° Os proced~entos deverio ser infor.mais, 
registran.d.o-so apenas, om l.ivro pr6prio, a 

4ata e o objeto 4a recl.amaçao e, se houver, 

o acordo cel.ebrado. 

§ 2° o empregado comparecerá pessoa~ente à 

reunião para a qual. for convocado, podendo 

fazer-se acompanhar 4e a4voga4o ou 4irigente 

sindical.. 

o empregador poderá comparecer 
pessoa~ente ou designar preposto que tenha 

conhecimento elos fatos concernentes à 

recl.amação e que esteja expressamente 

credenciado a firmar o eventual. acordo. 

S 4° O ter.mc de concil.iaçio fir.mado perante 
a Comissão va1erá como transação 

extrajudicial. e quitará todos os direitos 

del.e constantes. 

Art. 7 ° - Mal.ograda a concil.iaçio, as partes 
pod.ori.o, mediante compromisso oscrito, atribuir à 

Comissão a arbitragem do l.itíqio. 

§ 1° Na hipótese 4e empate entre os membros 
da Camdssão, estes escol.herão o árbitro 
desempatador. 

S 2 ° A el.e:i.ção da via arbitral. excl.u.i a 

judicia1, ressa1vado o disposto no parágrafo 
único do art. 9°. 
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A:r:t. S 0 - Os Sindicatos de empregadores e de 

trabalhadores poderi.o instituir, por convençi.o 

coletiva, comissoes paritàrias para exercerem as 
atribuiçaes de que trata esta lei ~ relaçi.o às 

empresas elas correspond.en tes c a teqorias que não as 

possuirem. 

Art. 9° - A execuçl.o judicial do acordo ou do 
1audo arbitra1, quando não cumprido, sará 

promovida na JUstiça do ~raba1ho de conror.midade 

com o rito estabelecido no parágrafo único do art. 

872 da CL!r. 

Parágrafo único À JUstiça do ~raba1ho 

ricarà reservado o exame dos aspectos ro:r:mais do 
acordo ou do laudo arbitral e o das nulidades 

que porventura sobre e1es incidirem. 

Art. 10° - Na JUstiça do ~raba1ho somente serao 
admitidas açaes individuais, ainda que plúrimas, 
contra empresa ~ quo funciono Comissão Paritária 
de Conciliaçao, depois de esgotado, sem acordo, o 
prazo referido no art. 7° desta lei. 

§ 1° Para o fi.m previsto neste artigo, a 

Comissão fornecerá ao trabalhador doc~nto 

no qual registrarà o objeto da reclamaçao e 
o malogro da conciliaçio. 



06 

§ 2° o Mandado de Seguran9a, a A9io 

Rescis6ria, a Ação Anulat6ria, as Ações 

cautelares e outras insusceptiveis 4e 
transação entre empregados e empregadores não 

estão sujeitos aos proced~entos prévios de 

conciliação de que trata esta lei. 

Art. 11° - os proced~entos previstos nesta lei 

suspenderão o prazo prescriciona1 da que trata o 

art. 11 da Consolidação das Leis do ~rabalho. 

Art. 12° - Nenhuma penalidade disciplinar, que 

implique em suspensão ou desconto d.e salários, 

será aplica4a pelo emprega4or sem prévia au4iência 
do empregado sobre a fa1ta que lhe é imputada. 

Art. 13° -A rescisão do contrato de trabalho, cem 

justa causa, 4e iniciativa 4o emprega4or, será por 
este comunicada por esc ri to ao trabalhador, no 

prazo de dez dias, co.m a indicação elos fatos que 
a motivaram. 

Art. 14° - É ve4a4a a cobrança 4e taxas ou 
contribui90es para os proced~entos a cargo das 

co~ssOes Paritárias de Conciliação. 

Art. 15° - msta lei entrará em vigor 60 (sessenta) 

dias ap6s sua pub1icação, revogadas as disposiçõas 
em contrário. 
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Reformas na sede da 
Amatra3 são concluídas 

As reformas na sede da Amatra3 (Rua Aimorés, 
462 - 7° andar- BH), que tiveram início em maio 
de 2004, foram concluídas em novembro último. 
Além de terem sido sanados os problemas de in
filtração e realizadas obras básicas de melhorias, 
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a nova sepe, agora, ganhou um aspecto mais mo- .. 
demo e funcional. 

A cozufua e o refeitório dão o toque de originali
dade, ocupando um espaço de destaque no ambien
te. Segundo o diretor Administrativo da Amatra3, 
Antônio Neves, de agora em diante os "juízes mes
tres-cucas" vão poder mostrar seus dons culinários, 
em eventos gastronômicos realizados na sede da 
Associação. O novo espaço "gourmet" poderá abri
gar mais de 20 pessoas. 

A sala de reuniões, com porta de vidro ocupando 
o espaço que antes era ocupado por paredes, ga
nhou mais amplitude e claridade. Nas salas de re
cepção, presidência e imprensa foram instalados 
armários embutidos e móveis mais funcionais. A 
parte externa (varandas e pátio) teve seu piso tro
cado, e as jardineiras, que ocupavam muito espaço, 
foram substituídas por vasos ornamentais. As pare
des foram pintadas com tintas texturizadas, em 
tons mais claros e resistentes. 

"Nosso objetivo, com a reforma, foi propiciar 

Amatra e Escola 

um ambiente mais agradável e acolhedor ao associ
ado, além de sanar os problemas que vinham pondo 
em risco a própria construção da sede, como infil
trações, rac~aduras em paredes, dentre outros. As
seguro que nossa sede, dentre todas as de outras 
Amatras, está entre as mais modernas e originais", 

afirmou Antônio Neves. 
A inauguração da nova sede da Amatra3 está pre

vista para o dia 11 de março, no encerramento do 
seminário sobre a ampliação da competência da Jus
tiça do Trabalho, que vai acontecer em Belo Hori
zonte, nos dias 10 e 11 daquele mês. 

Amatra3 corre atrás de título 



cado, e as jardineiras, que ocupavam muito espaço, 
foram substituídas por vasos ornamentais. As pare
des foram pintadas com tintas texturizadas, em 
tons mais claros e resistentes. 

"Nosso objetivo, com a reforma, foi propiciar 

Amatra e Escola 
Judicial promovem 

curso 
A Amatra3, em parceria com a Escola J udi

cial, irá promover um curso de introdução às 
teorias da argumentação jurídica, com a pre
tensão de enfocar a questão da linguagem, a 
partir de várias perspectivas, tais como a da 
filosofia, do Direito, do juiz e da literatura. 

As aulas serão ministradas em 8 módulos, 
com duração de 3 horas cada módulo, sempre 
em sextas-feiras alternadas, das 15 às 18 ho
ras. A primeira aula será no dia 25 de feverei
ro, na sede da Amatra3. 

O corpo docente terá um caráter 
interdisciplinar. Já estão confirmadas as pre
senças dos professores Luiz Moreira (Filosofia 
do Direito na Universidade Dom Helder Câma
ra); Maria Lúcia Chaves (mestre e doutora em 
Literatura Comparada pela UFMG) e Mônica 
Sette Lopes (juíza do Trabalho e prof. de Filo
sofia do Direito na UFMG). 

O curso é gratuito para os associados. As 
inscrições já podem ser feitas com a Neide, na 
Amatra3. 

ado, aJém de sanar os. problemas que vinham pondo 
em risco a própria construção da sede, como infil
trações, rachaduras em paredes, dentre outros. As
seguro que· nossa sede, dentre todas as de outras 
Amatras, está entre as mais modernas e originais", 

A inauguração da nova sede da Amatra3 eslá pre
vista para o dia 11 de março, no encerramento do 
seminário sobre a ampliação da competência da Jus
tiça do Trabalho, que vai acontecer em Belo Hori
zonte, nos dias 10 e 11 daquele mês. 

Amatra3 corre atrás de título 
nacional no esporte 

O 1 o Campeonato de 
futebol (masculino) e tê
nis (masculino e feminino) 
da Anamatra acontecerá 
no Clube da OAB, em 
Goiânia, nos dias 21 a 24 
de abril de 2005. O obje
tivo do evento é o congra
çamento entre os juízes 
filiados às Amatras por 
meio de uma "competição 
saudável", aproximando 
ainda mais os magistrados 
distribuídos peft>s 26 Es
tados e o Distrito Federal. 

1 ºCampeonato de 
Futebol e Tênis 

A Amatra3 partici
pará do torneio com a 
equipe básica que par-. 
ticipou dos torneios da 
Astter em 2002/2003, 
embora novos jogado
res tenham se agrega
do ao time, que teve 
sua origem na gestão do 
então presidente da 
Associação, juiz Luiz 
Ronan, em 1995. 

da Anamatra 
De 21 A 24 de ABRIL de 2005 

GOIÂNIA/GO 

INSCRIÇÕES GRATUITAS!!! 

O diretor de As
suntos Administrati
vos da Amatra3 e um 

O local escolhido para 
as competições é o Clube da OAB, que possui qua
tro campos de futebol e quatro quadras de tênis. 
Os juízes e juízas que participarem do evento fi
carão hospedados no Hotel Conlort Flamboyant. 
Haverá ainda na programação um jantar de aber-
tura e um almoço de encerramento. 

dos coordenadores da 
equipe esportiva da Amatra3, Antônio Neves, 
afirmou que a expectativa é grande e que as 
chances de o time de Minas voltar com troféus é 

uma realidade. Segundo ele, a Anamatra está 
aguardando a participação de pelo menos 12 
Amatras no torneio. 

~. 



REFOiüL\ DO .h 1DICL\HIO 

Ampliação da Competência da JT c 
A Reforma do Judiciário aprovada pelo Senado Federal 

e promulgada pelo Congresso Nacional no dia 31 de de
zembro ampliou a competência da Justiça do Trabalho, 
através de emenda ao artigo 114 da Constituição Federal. 

Essa ampliação vinha sendo defendida tanto pela 
Anamatra quanto por suas filiadas - as Amatras -,já que 
virá reforçar a importância da Justiça do Trabalho en
quanto justiça especializada. De agora em diante, passam 
a ser de competência da Justiça do Trabalho as ações que 
envolvam exercício de direito de greve; as ações intra e 
intersindicais; os mandados de segurança, habeas corpus e 
hábeas-data, dentre outras (ver quadro). 

O tema, de grande interesse da magistratura, será deba
tido num seminário que a Amatra3 vai realizar, nos dias 
10 e 11 de março próximo, em Belo Horizonte (a progra
mação será definida em breve). 

Com o intuito de iniciar a discussão e suscitar 
questionamentos que poderão ser úteis ao seminário, a 
Amatra3 realizou, no dia 28 de dezembro, em sua sede, um 
primeiro "bate-bola" sobre o assunto, para publicação exclu
siva neste Jornal. Participaram do debate os juízes Antônio 
Neves(AN), Maurício Godinho Delgado (MG), Orlando Tadeu 
de Alcântara (OT) e Sebastião Geraldo de Oliveira (SG), e a 
jornalista Virgínia Castro (VC). Confira! 



omeça a ser discutida na AmatraJ 
somos competentes ou não com relação a prestadores 
de serviço que, seguramente, não precisam (e não 
querem!) uma tutela especial. É como se, assim, 
estivéssemos nos justificando enquanto justiça es
pecializada. A meu ver, isso demonstra um grande 
preconceito quanto ao papel histórico do Direito do 
Trabalbo - o instrumento de defesa dos que não 
têm como se defender do sistema capitalista. 

OT- É claro, Mauricio, que o seu diagnóstico é 
incontestável. Se pegarmos os últimos 20 anos, 
notadamente a partir da lei do fundo de garantia, 
houve realmente um desprestígio estatal com rela
ção ao Direito do Trabalho. Mas, ao contrário da 
sua conclusão, vejo no novo artigo 114 o prestígio 
da efetividade. A ampliação da nossa competência 
para julgar as ações decorrentes dos autos de infra
ções do Ministério do Trabalho, por exemplo, dá 
efetividade à fiscalização do Estado. 

SG - Acho que aquela relação jurídica em que 
o objeto final é a prestação de serviço, ou de trabalho, 
ou de emprego, será bem-vinda e nós poderemos 
dar a ela maior dignidade na solução dos conflitos, 
com a estrutura e a respeitabilidade da Justiça do 
Trabalho e poderemos nos engrandecer com isso. 
Será uma expansão natural para abranger aquelas 
relações que gravitam mais ou menos próximas do 
contrato de emprego. No entanto, creio 4ue a reforma 
não foi tão ampla com o propósito de nos tornarmos 
sucessores dos Procons, com o risco de perdermos o 
foco atuando no emaranhado de litfgios entre 
paciente e médico, cliente e fornecedor, colégio e 
estudante, etc. Ademais, nas relações de consumo, 
diferentemente das relações de trabalho, a parte 
protegida é o consumidor e não o fornecedor do 

nossa competência para decidir lides inter e intra
sindicais. Acho que, com todo o conhecimento que 
o colega da Justiça Comum tem da questão da enti
dade civil - pessoa jurídica de Direito Privado -, 
quem tem a obrigação de deter o conhecimento so
bre direito sindical é o juiz do Trabalho. Gostaria 

Acho, Orlando, que você tem toda razão: o Judi
ciário civil, embora tenha uma formação excelente, 
não tem exatamente a formação em Direito do Tra
balho, inclusive porque não é de sua competência 
específica. É curioso que, nas decisões sobre repre
sentação sindical, legitimidade sindical e consti
tuição de sindicato havia uma certa tendência em 
se considerar que o fracionamento do sindicato era 
algo positivo e democrático. Quanto mais fracionado 
o sindicato fosse, mais representativo seria porque 
ele estaria mais perto da sua base. Ora, isso é um 
tiro na história do sindicato, no direito coletivo. 
Então, acho que foi um grande avanço deixar claro 
que essas matérias, agora, serão tratada? por nós. A 
Constituição quer que o sindicato seja c'ada vez mais 
forte, e não desagregado. 

SG- Ainda mais que o diploma legal que regu
la o assunto é a nossa CLT; logo, quem deveria mes
mo dirimir o conflito é a Justiça do Trabalho. 

A seu ver, Maurício, o que significa essa pre
visão do 114 que submete o ajuizamento do 
dissídio coletivo do sindicato ao comum acordo 
das partes? 

MG - Eu acho que a jurisprudência falhou. 
Nós sabemos que a jurisprudência, logo após a 
Constituição, reinterpretou quase tudo do Direito 
do Trabalho, no sentido mais flexível. A Consti
tuição já falava da ultratividade da norma, no atual 
artigo 114. Acho que nós temos que inferir, ago
ra, de uma maneira mais direta, que a ordem ju
rídica constitucional quer, sim, que os instru
mentos coletivos tenham ultratividade até que 
outros direitos coletivos surjam. 



OT- Na opinlão de vocês, o que esta alteração 
do artigo 114 representa para a Justiça do Trabalho? 

SG- Para mim, é como se a Justiça do Trabalho 
tivesse sido promovida. Recebeu do Congresso Na
cional um voto de confiança para que venha a ser 
verdadeiramente uma justiça do trabalho, já que ví
nhamos sendo simplesmente uma justiça do empre
go, ou melhor, do desempregado. É natural que qual
quer novidade cause uma certa aflição inlcial. Mas 
acho que nós, magistrados, principalmente a Amatra, 
devemos ter o papel de quebrar as resistências. Eu 
tenho ouvido conversas de alguns colegas dizendo 
que a reforma descaracterizou a Justiça do Traba
lho, afetou o seu aspecto de Justiça Especial, ou 
que as varas vão se tornar como filas do INSS. De
vemos lutar para afastar esses temores. Vencidos o 
primeiro e o segundo ano de desafios, poderemos 
demonstrar para o país e para o Poder Legislativo 
que eles acertaram em nos atribuir essas novas com
petências. Tenho certeza de que seremos um ramo 
do Poder Judiciário respeitado e eficiente. 

MG - Vejo o artigo 114 como uma espécie de 
Frankstein- com um lado bonito e um monstruoso. 
Achei espetacular, por exemplo, o fato de a emenda 

ampliar nossa competência para julgar questões 
adminlstrativas derivadas da fiscalização trabalhis
ta com relação aos empregadores. Aí, houve uma 
visão do conjunto, que é aquilo que eu chamo de 
sistema trabalhista brasileiro, e que, embora deva 
ser mudado aqui e ali, é fundamental para dar 
efetividade ao Direito do Trabalho. Desse sistema 
fazem parte a Justiça do Trabalho, o Ministério Pú
blico do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o sis
tema sindical e as empresas. Sob a nossa ótica, esse 
é o sistema que deve existir para dar efetividade ao 
Direito do Trabalho. Essa integração a emenda trou
xe, e isso foi um grande avanço. 

Mas, só para fazer o papel de advogado do dia
bo, temos que inserir a reforma dentro do contexto 
histórico e político brasileiro. Se essa reforma du
rou 13 anos no Parlamento, isso significa que cerca 
de nove anos dela foram passados na década de 
1990 que, no meu modo de entender e de outras 
opiniões, foi o período em que mais se afirmou, no 
Brasil, a ideologia da irresponsabilidade social, 
quando o desprestígio ao Direito do Trabalho foi a 
pedra de toque. E a emenda ao artigo 114 também 
foi elaborada nesse clima. O inciso I da emenda 
expressa isso com muita clareza ("Os trabalhado-

res autônomos de um modo geral, bem como os res
pectivos tomadores de serviço, terão as suas contro
vérsias conciliadas e julgadas pela Justiça do Tra
balho. Corretores, representantes comerciais, repre
sentantes de laboratórios, mestres-de-obras, médi
cos, publicitários, estagiários, contratados do poder 
público por tempo certo ou por tarefa, consultores, 
contadores, economistas, arquitetos, engenheiros, 
dentre tantos outros profissionais liberais, ainda que 
não empregados, assim como também as pessoas que 
locaram a respectiva mão-de-obra (contratantes), 
quando do descumprimento do contrato firmado para 
a prestação de serviços, podem procurar a Justiça 
do Trabalho para solucionar os conflitos que tenham 
origem em tal ajuste, escrito ou verbal. Discussões 
em tomo dos valores combinados e pagos, bem como 
a execução ou não dos serviços e a sua perfeição, 
além dos direitos de tais trabalhadores, estarão pre
sentes nas atividades do magistrado do trabalho." -
site da Anamatra) 

É como se não fosse justo e eficaz colocar re
curso público apenas para julgar ação de pessoa 
pobre. Ou seja, nós passaremos a ser, também, uma 
justiça da classe média e da classe alta contra os 
seus cl ientcs. Agora vamos ficar discutindo até onde 



rctaçoes que gravuam mrus ou menos proxtmas ao 
contrato de emprego. No entanto, creio 4ue a 'cforrna 
não foi tão ampla com o propósito de nos tornarmos 
sucessores dos Procons, com o risco de perdermos o 
foco atuando no emaranhado de litígios entre 
paciente e médico, cliente e fornecedor, colégio e 
estudante, etc. Ademais, nas relações de consumo, 
düerentemente das relações de trabalho, a parte 
protegida é o consumidor e não o fornecedor do 
serviço. Como seria aplicado, por exemplo, o 
princípio da norma mais favorável numa ampliação 
assim tão abrangente? Qual é a parte hipossuficiente 
da relação, o trabalhador ou o consumidor? É 
verdade que houve runpliação da competência, mas 
não para abranger qualquer trabalho num sentido 
lato. 

De qualquer forma, bem ou mal, a reforma já 
veio e devemos lutar para explorar ao máximo as 
suas virtudes. Creio que um lado bom é que pode
remos levar para as relações mais precarizadas um 
pouco da proteção que o Direito do Trabalho já con
fere, utilizando, sem dúvida, a experiência que te
mos a respeito. A Justiça do Trabalho será o que 
nós fizermos dela. 

OT- Gostaria de falar um pouco sobre o traba
lhador autônomo. Há um conceito no Brasil de que 
o trabalhador informal é um autônomo. Nesse sen
tido, acho que o fato de a emenda prever a nossa 
competência para julgar as relações entre profissio
nais autônomos e seus contratantes pode servir de 
incentivo para que os informais venham a buscar a 
proteção do Direito, com possibilidade de ser reco
nhecido seu vínculo empregatício. Vinte a 30% da 
mão-de-obra ativa brasileira está nessa margem do 
informal. 

Um outro ponto positivo nesta reforma, e isso já 
era reclamado há muitos anos, é a ampliação da 

bre direito sindical é o juiz do Trabalho. Gostaria 

de ouvi-los a respeito. 

MG - Esse esclarecimento feito pela emenda, 
em seu inciso III, foi de grande importância. 

Constituição, reinterprctou quase tudo do Direito 
do Trabalho, no senli.do mais flcxfvcl. A Consti
tuição já falava da ultratividade da norma, no atual 
artigo 114. Acho que nós temos que inferir, ago
ra, de uma maneira mais direta, que a ordem ju
rídica constitucional quer, sim, que os instru
mentos coletivos tenham ultratividade até que 
outros direitos coletivos surjam. 

OT - Existem cerca de 14 mil sindicatos de 
trabalhadores no Brasil A meu ver, o que inibiu o 
ajuizrunento de dissídios foram os tribunais, pois a 
lei não inibia. Então, vem essa reforma e diz que 
dissídio coletivo para revisão de cláusula econômi
ca ou para estabelecimento de cláusula econômi
ca, só se for de comum acordo. Mas, ao mesmo 
tempo, o legislador diz que, se as partes não re
solveram o conflito e nem ajuizaram o dissídio, 
prevalecem as convencionadas anteriores até que 
o conflito seja resolvido. 

Tenho outra indagação: vocês acham que a mo
dificação do art. 114 da Constituição, que ampliou 
a nossa competência, vai alterar alguma coisa quanto 
às ações por danos morais ou afetará somente as 
ações por danos morais decorrentes de acidentes de 
trabalho ou de doença profissional? 

SG - A questão tem duas leituras: primeiro que, 
desde a redação anterior do art. 114 da Constituição, 
numa análise técnica e jurídica, pode-se dizer que a 
competência para apreciar tais ações já era da Justiça 
do Trabalho. O STF, no entanto, adotando uma inter
pretação, a meu ver equivocada, do artigo 109, enten
deu que não. Ora, com a nova redação do texto consti
tucional, acredito que o julgamento de qualquer ação 
para reparação de danos morais ou patrimoniais, por 
acidente do trabalho ou não, decorrentes da relação 
de trabalho, deverá ser feito pelo juiz do Trabalho. 

~ 
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OUTRINA 

Justiça _!!9 Trabalho 
Orgánizacão_ e Funcionamento 

FRANCISCO OSANIDELAVORPresidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região, 
Professor de Prática de Processo do Trabalho 
da Faculdade de Direito de Maceió (FADIMA) 
e de Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho da Universidade Católica de Pernam
buco (Brasil). 

SUMÁRIO: 1.- Antecedentes Legislativos. 2.-
0rganização atual. 2.1.- Característicps gerais. 
2.2.- Características especiais. 2.3.- Orgãos da 
Justiça do Trabalho. 3.- Tribunal Superior do 
Trabalho. 3.1.- Composição. 3.2.-Funcionamen
to. 3.3.- Competência. 4.- Tribunais Regionais 
do Trabalho. 4.1.- Composição. 4.2.-Funciona
mento. 4.3.- Competência. 5. -Juntas de Concili
ação e Julgamento. 5.1.- Composição. 5.2.- Fun
cionamento. 5.3.- Competência. 6.- Conclusão. 

1- ANTECEDENTES LEGISLATWOS. 
As experiências precedentes à instalação da Justiça 

do Trabalho, no Brasil, poderiam ser assim sintetizadas: 1°) 
Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem (Lei 
1. 637 de 05 .11.1907), sem maiores repercussões na prática; 2°) 
Tribunais Rurais em São Paulo (Lei 1.869 de 10.10.1922), sem 
resultados satisfatórios; 3°) Comissões Mistas de Concilia
ção (Decreto 21.364 de04.05.1932) com objetivo de conciliar 
dissídios coletivos, não podendo julgá-los; 4 °) Juntas de Con
ciliaçãoeJulgamento (Decreto 22.132 de25.11.1932), com com
petência para conhecer e dirimir dissídios individuais relacio
nados com o trabalho, mas sem poderes para executarem suas 
decisões, o que era feito pela Justiça Comum. 5°) Conselho 
Nacional do Trabalho (Decreto~ 24.784 de 14.07.1934 ), que, 
sob a vigência de tal Decreto, funcionou como Tnbunal arbi
tral, proferindo decisões irrecorríveis, nas hipóteses de dissí
dios coletivos e decisões de último grau, quando se tratava 
de dissídios individuais, envolvendo empregados estáveis 
ou matéria previdenciária 

O Decreto-lei 9. 797 de 09.09.1946, finalmente, organi
zou a Justiça do Trabalho, como órgão do Poder Judiciário. A 
Constituição de 1946 a elevou ao plano constitucional, inte
grando-a no Poder Judiciário e inserindo-a entre os três pode
res da República. A Constituição de 67, a Emenda de 69 e a 
Constituição de 88 mantiveram a mesma linha. 

2- ORGANIZAÇÃO ATUAL. 
2.1- Características Gerais: 
O Brasil decidiu-se por um sistema de Justiça do Tra

balho autônoma, com características peculiares, destacando
se, entre elas, a representação paritária de empregados e de 
empregadores em seus órgãos judicantes. Não se distancia 

muito, de um modo geral, sua estrutura básica da estrutura 
formal que têm os órgãos que integram o Poder Judiciário. 

A magistratura de carreira desfruta das garantias cons
titucionais (art. 95), que são: a) vitaliciedade- não podendo 
os Juizes togados perderem o cargo, a não ser através de 
sentença judiciária; b) inamovibilidade - não podendo ser 
removido ou posto em disponibilidade, salvo por motivo de 
interesse público e através de deliberação do Tribunal com
petente, pelo voto de 2/3 de seus Juízes efetivos; c) irredutibi
lidade de vencimentos, sujeitando-se apenas aos impostos 
gerais, previstos em lei. 

Os Juízes classistas, que constituem a representação 
paritária, gozam de idênticas garantias, exceto a vitaliciedade, 
pois seus mandatos são temporários de 03 (três) anos. 

O sistema do "duplo grau de jurisdição" também é 
adotado, contendo a Justiça do Trabalho brasileira duas ins
tâncias ordinárias e uma instância superior, subindo os pro
cessos de um grau para outro, através de recursos. 

2.2.- Características especiais: 
Trata-se, realmente deumaJustiçaFederal, com juris

dição especial, inequivocamente, como afirma o renomado 
mestre Orlando Gomes, porque seus órgãos têm competência 
restrita ao julgamento dos dissídios individuais e coletivos 
entre empregados e empregadores e outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho (art. 114 da Constituição). 
O Juiz é especial. Normalmente, as partes, nos litígios, são os 
sujeitos da relação de emprego e ou as entidades sindicais. 
As questões sempre giram em torno da legislação especial do 
trabalho. O processo obedece a normas, também com caracte
rísticas peculiares. 

Os órgãos judiciais trabalhistas, como bem destaca 
Amauri Mascaro Nascimento, se destinam a atuar em ramo 
específico de Direito, ou seja, o Direito do Trabalho. Trata-se, 
portanto, de uma Justiça especializada, com competência limi
tada, restrita, em razão da matéria, em razão das pessoas e em 
razão do lugar. 

São colegiados em todos os três níveis. Não há juízo 
monocrático, como na Justiça comum ou ordinária. Todos os 
seus órgãos são integrados por mais de um juiz. 

São também paritários, significando que em todos os 
graus, os órgãos judiciais são integrados por juízes togados, 
ou também chamados juízes de carreira, bem como por juízes 
classistas, provenientes das categorias econômicas e profis
sionais. 
. Não há órgãos especializados, segundo o tipo de ma-

téria trabalhista. Todos decidem, igualmente, obedecidas ape
nas algumas regras de competência, qualquer matéria, perti
nente à relação de emprego. Na justiça comum, existem ór
gãos, geralmente, especializados, de acordo com a matéria, 
para tratarem de questões de família, de sucessão, de regis
tros públicos, de menores, questões criminais, etc. 
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PROC RR-221922'1995-4 - TRT da 9" 
Região 
Relator: Min. Valdir RigheUo - DJ. N.' 
96, 22/05/98 - pág. 270 

3.779/98 EMENTA: ário in 
natura - transporte gratt( o - A 
concessão de transporte e e o 
trabalho e a residência não c s
titui salário in natura, na m -
dida em que a Lei n. 0 7.418, de 
16112/85, ao instituir o vale
transporte, assegurou os benefi
cios então criados aos emprega
dores que viessem a proporcionar 
o transporte a seus empregados, 
estabelecendo, inclusive, percen
tual de participação do emprega
do. Recurso de Revista provido. 
PROC. N.• TST-RR-247751196.2 - (4' 
TURMA) - 1 O' Região 
Relatora: Cnéa Moreira - DJ. N. • 96, 
22/05/98 - pág. 373 

SALÁRIO UTILIDADE 
Vale de Refeição 

3.780/98 EMENTA: "SALÁ
RIO-UTILIDADE. ALIMEN
TAÇÃO. O vale para refeição, 
fornecido por força do contrato 
de trabalho, tem caráter salarial, 
integrando a remuneração do em
pregado, para todos os efeitos le
gais." (Enunciado 241/TS1). Re
curso de Revista parcialmente co
nhecido e não provido. 
PROC. RR-2279691)995-0 da 3' Região 
Relator: Thaumaturgo Cortizo - DJ. N. 0 

91, 15/05/98 - pág. 527 

SERVIDOR PÚBLICO 
Contrato sem Concurso 

Público 

3.781/98 EMENTA: SERVI
DORPÚBLICO CONTRATA
DO SEM CONCURSO PÚ
BLICO. ART. 37, ll, DA CF. 
NULIDADE DO CONTRA
TO. SALDO DE SALÁRIOS. 
É nulo o contrato de trabalho sem 
prévia aprovação em concurso 
público, porquanto desatendi
do o comando constitucional, 
não havendo que se falar em 
vínculo empregatício. Entre
tanto, por inviável o retorno do 
obreiro ao status quo ante, 
vez que o labor trabalhista 
despendido pelo Reclamante, 
em função do Reclamado, e no 
intuito de se coibir o enrique
cimento ilicito, reconhece-se o 
direito do empregado aos salá-

rios daqueles dias efetivamente 
trabalhados, de forma simples. 
Revista parcialmente conhecida 
e provida. 
PROC. No TST-RR-226673/95.7- (AC. 
5' T-12.301/97)- 21' Região 
Relator: Ministro Nelson Daiha - DJ. N. 0 

91, 15/05/98 - pág. 563 

SUBSTABELECIMENTO 
Entendimento 

Jurisprudencial 

3.782/98 EMENTA: SUBS
TABELECIMENTO - VALI-

ADE, O entendimento juris
p dencial desta Corte é no sen
tid de que a regra insculpida no 
art. , do CPC, pertine, apenas 
ao pr' eiro grau, não cabendo 
nesta t extraordinália a con
cessão de azo, a fim de que seja 
sanada a irr ularidade de repre
sentação. 
PROC. RR-25077 996-5 - TRT da 2' 
Região 
Relator: Min. Valdir 'ghetto - DJ. N. 0 

73, 1 7/04/98 - pág. 4 

Indenização pela 
Não-Concessão 

3.783/98 EMENTA: VALE
TRANSPORTE-INDE~
ÇÃOPELA 
SÃO - Estabelece aLei 7.619/8 
o direito dos empregados ao vale
transporte, que fica condiciona
do ao que contem o artigo 7° do 
Decreto 95.247/87, informando 
por escrito ao empregador o en
dereço residencial e os serviços 
ou meios de transporte adequa
dos ao seu deslocamento com 
atualização das declarações anu
almente. Logo, não pode o recla
mante ser indenizado pelo 
odo que a empresa não lhe 
ceu o vale-transporte. 
PROC. RR-26148811996-1 -

lllln~~'T'.n - Se o Tribunal, sim

J.!'""I.ll'"m", negar provimento ao 
recurso, razão jurídica não have
rá para o rearbitramento do valor 
da causa e, em conseqüência, para 
a imposição de novos ônus pro
cessuais às partes. Recurso de 
revista provido. 
RR-253591/96.4 - (3' TURMA)- 15' 

Região 

~ Min. Manoel Mendes de Freitas 
- DJ. N.• 73, 17/04/98- pág 474 

VERBA RESCISÓRIA 
Vencimento da 

Obrigação em dia 
não útil 

3.785/98 EMENTA: VERBA 
RESCISÓRIA. VENCIMEN
TO DA OBRIGAÇÃO EM 
DIA DE SÁBADO, DOMIN
GO OU FERIADO. A mora sa
larial, prevista no art. 477 da CLT, 
somente se configura a partir do 
dia em que o pagamento deveria 
ter sido efetuado, e não o foi. An
tes disso, é pretender imprimir 
efeito legal diferente do que pre
visto no ordenamento jurídico, 
pois o fato gerador do direito é o 
atraso no pagamento da verba res
cisória. Assim, havendo uma im
possibilidade material, isto é, re
caindo o dia do pagamento em sá
bado, domingo ou feriado, opor
tunidade em que a empresa, com
provadamente, não funciona, pro-
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Jurisprudência 
jeta-se aquela data para o primei
ro dia útil imediato, porque até 
então inexistia falar em mora sala
rial. Recurso de revista obreiro 
conhecido e desprovido. 
PROC. RR-410987/J997-5 da 12' Região 
- (Ac. 3' Turma) 
Relator: Min. José Luiz Vasconcellos -
DJ. N. 0 73, 17/04/98 - pág. 481 

VIGIA 
Horário Normal de 

Trabalho 

3.786/98 EMENTA: VIGIA
HORAS EXTRAS E REFLE
XOS. O fato de o empregado 
exercer a função de vigia não o 
excluiu automaticamente da re
gra contida no art. 7°, inciso xrv, 
da CF/88. Uma vez constatado o 
trabalho em regime de reveza
mento ininterrupto, qualquer que 
seja a função exercida pelo traba
lhador, a jornada será de seis ho
ras, salvo disposição convencio
nal em contrário. 
Woc RR-224857/1995-6 da 4' Região 

elator: Fernando Eizo Ono - DJ. N. • 73, 
17/04/98- pág. 751 
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Acrescentaria ainda às peculiaridades da Justiça do 
Trabalho, apontadas pelo mestre Amauri, aquela conhecida 
como "poder normativo", traço marcante de sua originalidade 
- o poder de ela, em dissídios coletivos, "estabelecer normas 
e condições, respeitadas as disposições convencionais e le
gais núnimas de proteção ao trabalho", consoante o precei
tuado no art. 114 da Constituição brasileira, objeto da mais 
acirrada polêmica, doutrinária, no momento atual. Trata-se de 
verdadeira função, legiferante, extrapolando o típico oficio de 
julgar. 

2.3. -Órgãos da Justiça do Trabalho 
São órgãos da Justiça do Trabalho, segundo o dis

posto no artigo 111 da Constituição: 
I- Tribunal Superior do Trabalho; 11- os Tnl>unais Regionais 
do Trabalho; III - as Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Excepcionalmente, onde não há Juntas de Conciliação 
e Julgamento, órgãos de 1 o grau do sistema jurisdicional tra
balhista, a lei permite que os Juízes de Direito da Comarca, 
integrantes da Justiça Comum ou Ordinária, exerçam as fun
ções de Juiz do Trabalho (CLT- artigos 668 e 669). 

3-TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 
3.1.- Composição: 
É o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Tem sede na 

capital da República e é composto de 27 (vinte e sete) minis
tros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e 
cinco) e menos de 65 (sessenta e cinco) anos. São nomeados 
pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado 
Federal (CF art. 111, § 1 °). 

Dezessete ministros são togados e vitalícios, dos quais 
11 (onze) são escolhidos dentre Juízes de carreira da magis
tratura trabalhista, 03 (três) dentre advogados e 03 (três) den
tre membros do Ministério Público do Trabalho. 

Dez Ministros são classistas, temporários, com repre
sentação paritária dos trabalhadores e empregadores. 

O Tribunal encaminha ao Presidente da República lis
tas triplices para escolha de seus ministros. Para as vagas de 
togados e vitalícios o Tribunal escolhe a lista dentre juízes de 
carreira, integrantes dos TRTs de todo o território nacional. A 
escolha é feita também só pelos Ministros togados e vitalícios. 

Para o preenchimento das vagas de advogados e de 
membros do Ministério Público do Trabalho, estes órgãos 
escolhem listas sêxtuplas, primeiramente, enviando-as, em 
seguída, ao Tribunal Superior do Trabalho, que, por sua vez, 
seleciona três nomes, remetendo as listas triplices ao Presi
dente da República para escolha final e posterior nomeação, 
após aprovação do SenadoFederal(CF, arts. 94 e 111, §§ l0 e2°). 

Para o preenchimento das vagas de classistas, um co
légio eleitoral, integrado pelas diretorias das confederações 
nacionais de trabalhadores ou empregadores, conforme o 
caso, fará a indicação dos nomes que comporão a lista tríplice 
a ser enviadaàPresidênciadaRepública(CF, art. 111, § 2°). 

São órgãos do Tribunal Superior do Trabalho: 
I- Tribunal Pleno; 11- Órgão Especial; III- Seção especializa
da em Dissídios Coletivos; IV- Seção especializada em 
Dissídios Individuais; V- Turmas; VI -Presidência; VII- Cor
regedoria-Geral; VIII- Conselho da Ordem do Mérito Judiciá
rio do Trabalho (RI do TST, arts. 12 e 13). 

O Regimento Interno do Tribunal dispõe ainda sobre a 
constituição e funcionamento de cada um dos órgãos supra 
discriminados. 

Doutrina 
O Presidente, o Viro-Presidente, o Corregedor e os Pre

sidentes de Turmas são eleitos dentre os Ministros togados e 
vitalícios, tendo os seus mandatos a duração de dois anos, 
sendo vedada a reeleição. 

O Órgão Especial é constituído pelo Ministro-Presi
dente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor Geral e pelos 
doze Ministros mais antigos da Corte, sendo dez togados e 
dois classistas, observada a paridade de representação. 

A Sessão de Dissídios Coletivos é constituída pelo 
Ministro Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor 
Geral, por sete Ministros Togados, pelo Ministro Classista 
representante dos empregadores e pelo Ministro Classista 
representante dos trabalhadores, terceiros na ordem de anti
guídade na classe. 

A Sessão de Dissídio Individual é constituída pelo 
Ministro Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor 
Geral, por sete Ministros Togados, pelo Ministro Classista 
representante dos empregadores e pelo Ministro Classista 
representante dos trabalhadores, segundos na ordem de anti
guídade na classe. 

As Turmas do Tribunal são constituídas cada uma por 
três Ministros Togados e dois Ministros Classistas, sendo 
um representante dos empregadores e outro representante 
dos trabalhadores. 

3.2- Funcionamento. 
O Tribunal Superior funciona em sua plenitude ou atra

vés das seções especializadas, ou através de seu órgão espe
cial, ou através de turmas. 

As sessões são reali:zadas em dias úteis e horas, cons
tantes de pautas que são previamente publicadas em diário ofi
cial, de circulação nacional. Havendo necessidade, sessão ex
traordinária poderá ser determinada, com prévia divulgação. 

As sessões são públicas, salvo exceções previstas no 
Regimento Interno. O Representante do Ministério Público 
participa das mesmas. Iniciado o julgamento, o Ministro Rela
tor faz urna exposição da causa, seguído pelo Revisor. Após o 
que, é concedida a palavra às partes para sustentação oral 
por 15 minutos, falando antes o recorrente, ou o autor, quan
do há recurso de ambas as partes. As decisões são tomadas 
por maioria dos votos dos presentes. Havendo empate, o Pre
sidente votará desempatando. 

3.3- Competência. 
A competência do Pleno, hoje, é apenas para dar pos

se aos eleitos para os cargos de direção e aos Ministros no
meados para o Tribunal (Regimento Interno, art. 29). 

Compete ao Órgão especial, entre outras atnl>ui
ções: a) decidir sobre matéria constitucional; b) aprovar, mo
dificar ou revogar enunciado da Súmula de Jurisprudência da 
Corte; c) processar e julgar as reclamações abusivas e matéria 
de sua competência; d) eleger os membros da diretoria do 
Tribunal; e) aprovar e emendar o Regimento Interno; f) apro
var as tabelas de custas e emolumentos; g) deliberar sobre as 
demais matérias jurisdicionais e administrativas não incluídas 
na competência dos órgãos do Tribunal e etc. 

As Sessões Especializadas em Dissídios dividem sua 
competência, basicamente, em razão da matéria. Assim, as 
Sessões Especializadas em Dissídios Coletivos julgam, origi
nariamente, os Dissídios Coletivos que excedem a jurisdição 
dos Tribunais Regionais do Trabalho e estendem ou revêem 
suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em 
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I• Doutrina 

lei. Em última instância, julgam os recursos ordinários inter
postos em dissídos coletivos de natureza econômica ou jurí
dica As Sessões especializadas em Dissídios Individuais jul
gam, originariamente, as ações rescisórias propostas contra 
suas decisões e as das turmas do Tribunal e, em última instân
cia, os recursos ordinários interpostos contra decisões dos 
Tribunais Regionais, em processos de dissídio individual de 
sua competência originária. 

Compete a cada uma das Tunnas julgar: a) recursos de 
revista interpostos de decisão dos Tribunais Regionais, nos 
casos previstos em lei; b) agravos de instrumento dos despa
chos de Presidente de T.R. T. que denegarem seguimento ao 
recurso de revista; c) agravos regimentais contra despachos 
dos relatores que negarem seguimento a recurso. 

4- TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. 
O art. 112 da Constituição brasileira prevê a criação de 

pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho para cada Es
tado e para o Distrito Federal. Em São Paulo já existem dois 
Tribunais, um na capital e outro no interior, dividindo-se o 
Estado, pois, em duas regiões. 

4.1- Composição. 
Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos 

de juízes nomeados pelo Presidente da República, sendo dois 
terços de juízes togados vitalícios e um terço de juízes clas
sistas temporários, observada, entre os juízes togados, a pro
porcionalidade fixada para a composição do TST (CF arts. 115 
e 111 § I 0) , ou seja, um quinto dos lugares para membros do 
Ministério Público e outro quinto para advogados. 

Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho 
serão: a) juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna
damente, por antiguidade e merecimento; b) advogados e mem
bros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto 
no art. 94, que disciplina a questão das listas tríplices; c) classis
tas indicados em listas tríplices pelas diretorias das federações 
e dos sindicatos com base territorial na região. 

Atualmente, há 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 
no Brasil, sendo um em Brasilia-DF, dois em São Paulo e os 
outros em 21 Estados da Federação. Ainda faltam ser instala
dos os Tribunais do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins, para 
que se cumpra a determinação constitucional de pelo menos 
um Tribunal em cada Estado. 

Não existe uniformidade na composição dos Tribu
nais, porque o número de seus membros é variável. Por outro 
lado suas estruturas internas são diferentes, porque uns são 
divididos, nos moldes do TST, figurando como seus órgãos: 
a) Tribunal Pleno; b) Órgão Especial; c) Sessão Especializa
da em Dissídios Coletivos; d) Turmas; e) Corregedoria. 
Outros são divididos apenas em: a) Tribunal Pleno e b) Tur
mas. Por último, ainda há os que só funcionam, através do 
Tribunal Pleno. Estas divisões assim, variam, dependendo do 
número de juízes que integram cada Tribunal. 

Os juízes dos Tnbunais Regionais do Trabalho, prove
nientes da magistratura de carreira, são escolhidos e nomeados 
pelo Presidente da República, após indicação pelos respectivos 
Tribunais, em listas tríplices, dentre nomes de juízes de carreira 
da região, quando a promoção se dá por merecimento, ou será 
nomeado aquele juiz mais antigo da região, indicado pelo Tribu
nal, quando a promoção se dá por antiguidade. 

As vagas de togados privativas de advogados e de 
Membros do Ministério Público são preenchidas da seguinte 

forma: - A Ordem dos Advogados do Brasil, seção local e 
Ministério Público do Trabalho escolhem listas sêxtuplas den
tre os integrantes de suas classes, enviando-as, em seguida, 
ao Tribunal Regional do Trabalho. Este, por sua vez, selecio
na três nomes dentre os indicados, remetendo as listas trípli
ces para o TST, que as envia ao Presidente da República para 
final nomeação. 

Os classistas dos Tribunais Regionais, representan
tes dos empregadores e dos trabalhadores, são indicados em 
listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindica
tos com base territorial na região. Estas listas são endereça
das ao Tnbunal Regional, que as remete ao TST para encami
nhamento ao Presidente da República que faz a nomeação de 
titulares e suplentes. São temporários e seus mandatos são 
de três anos, tendo a Constituição silenciado a respeito da 
possibilidade de recondução. 

4.2. - Funcionamento. 
Os Tribunais Regionais compostos de apenas oito 

juízes só funcionam na plenitude de sua composição. 
Os Tribunais Regionais compostos por doze ou mais 

juízes funcionam, geralmente, na plenitude de sua composição 
ou através de Turmas, cada uma delas com três juízes togados 
e dois classistas, observada a paridade da representação. 

Os Tribunais Regionais compostos de vinte e dois ou 
mais juízes, portanto, com minímo de quatro turmas, são divi
didos em Grupos de Turmas, podendo ser um deles espe
cializado em, dissídios coletivos (Lei 7.701/88). Podem ainda 
também criar Órgão Especial, assemelhando-se à estrutura do 
TST. No divisionamento de seus órgãos, deverá ser sempre 
obedecida a paridade de representação de empregadores e de 
trabalhadores. 

Os Tribunais Regionais, em composição plena, só po
dem deliberar com a presença, no mínimo, da metade mais um 
de seus membros, entre eles figurando sempre representan
tes das categorias econômica e profissional. 

Para o funcionamento da Turma devem estar presen
tes os juízes classistas e pelo menos um juiz togado, que 
presidirá o julgamento. 

As Sessões Especializadas funcionarão com o quorum 
mínimo regimental, observada sempre a necessidade da repre
sentação classista, sendo presididas por juiz togado vilatício. 

O Presidente do Tribunal, normalmente, só vota para 
desempatar, excetuada a hipótese de matéria administrativa, em 
que ele vota nonnalmente e terá, ainda, voto de desempate. 

4.3.- Competência 
Os Tribunais que só funcionam na plenitude de suas 

composições, sem qualquer tipo de divisão, têm competência 
abrangente para dirimirem todas as matérias jurisdicionais e 
administrativas. 

Os Tribunais que funcionam divididos em Pleno e 
Turmas, compete, normalmente ao Pleno, julgar, originaria
mente, dissídios coletivos, rever e estender suas decisões 
normativas, julgar mandados de segurança, ações rescisó
rias, "habeas-corpus", entre outras atribuições. 

Compete às Turmas, basicamente, julgar recursos or
dinários, agravos de petição e de instrumento, bem como re
cursos contra penalidades impostas pelo juízes de 1 o gran;. 

Os Tribunais que funcionam divididos em Pleno, Or
gãos Especiais, Sessões Especializadas e Turmas, a divisão 
de competência se assemelha áquela de idênticos órgãos da 
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Irredutibilidade do valor dos benefícios 

Wladimir Novaes Martinez 

O princípio da irredutibilidade do valor dos benefi
cios, preceito previdenciário fundamental enquistado no arti
go 194, rv, da Carta Magna, em razão de sua concepção histó
rica, significa proteção jurídica ao beneficiário diante do pro
cesso inflacionário. Reconhece, sobretudo, a natureza into
cável do nível pecuniário das prestações ante outras possí
veis agressões (como, por exemplo, estipular-lhe desconto 
por via de lei ordinária). 

A despeito de respeitáveis índices de inflação, a Lei 
Maior de 1967 e anteriores não cogitaram da reposição de 
valores perdidos; a rigor, estavam protegidos pelo direito 
adquirido (raramente invocado nesse sentido pelos interes
sados). 

Pressuposto-se válido o acima alegado, como fica o 
instituto técnico-jurídico da correção monetária dos benefi
cios em manutenção (art. 201, parágrafo 2°, da Constituição 
Federal) e dos últimos 36 salários-de-contribuição para fins 
de definição do salário-de-beneficio ( caput do art. 202)? Inda
gação solúvel em face de o legislador ter pensado no restabe
lecimento do poder aquisitivo da moeda, como acontece no 
art. 58 do ADCT e na simples atualização de expressões pecu
niárias. 

Fundamentalmente, decidir se correção monetária só 
deve ocorrer quando presente inflação ou se ela deve sope
sar a deflação. 

Basicamente, repete-se, a irredutibilidade dos benefi
cios, abstraindo outros fundamentos, significa defesa do be
neficiário diante da erosão do poder aquisitivo; isto é, as
segurar-lhe a possibilidade de dispor de meios para adquirir 
as mesmas coisas compradas por ocasião da concessão da 
prestação. Claro, neste ensaio, dispensando-se a polêmica 
sobre a variação intrínseca da cesta básica referencial, ou 

seja, pressupondo-se, "brevitati causa", a pessoa necessitar 
dos mesmos itens (fato não verdadeiro). 

Se a inflação diminui, apenas regridam-se os índices, 
mas se os preços ficam abaixo do período anterior, caracteri
zando deflação, é possível reduzir os beneficios e, destarte, 
manter o poder de compra igual? 

A rigor, sim, mas o elaborador da norma ou aplicador 
terá de enfrentar alguns óbices lógicos, juridicos e culturais: 
a) o valor da aposentadoria é pequeno (comparado com não 
se sabe qual parâmetro); b) seu nível real vem sendo achata
do, inexistindo meios jurídicos para a reposição histórica; c) 
diminuição é popularmente inaceitável. 

Supõe-se deflação ser fenômeno econômico passa
geiro; a economia logo encontrará meios de arredá-la, mas 
índices percentuais negativos ocasionais, como o de agosto 
de 1997, podem aflorar e afetar os cálculos, particularmente o 
dos últimos 36 salários-de-contribuição, mas também o da 
atualização dos beneficios em manutenção, somando o go
verno federal percentuais acima de zero e abaixo dele, num e 
noutro mês, diminuindo o total acumulado no período media
do entre as datas-base. 

Se o fizer estará descumprindo-o princípio da irreduti
bilidade. Não por aplicar o raciocínio matemático e financeiro 
lógico acima exposto, mas por deixar historicamente de cum
pri-lo. Quer dizer, deveria apurar qual a real perda (tarefa her
cúlea, mas possível), e tentar compensá-la não adotando índi
ces abaixo de zero. Compensar não vai poder mesmo; perdas 
para aposentados e viúvas, em face da natureza alimentar, são 
irrecuperáveis por natureza e definição. 

Assim, boa interpretação manda não considerar os 
índices negativos e considerá-los igual a zero. 
Wladlmlr Novaes Martinez, é advogado, especialista em direito previdenciário e autor 
~"Curso de Direito Previdenciário" (editora LTr), entre outros. 

Matéria publicada na folha de São Paulo, caderno de Econo
nna. 
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estrutura do TST, com as necessárias adaptações. 
Basicamente, contudo, os Tribunais Regionais do Tra

balho funcionam como primeiro grau nas ações coletivas e 
como segundo grau nas ações individuais, desempenhando, 
neste caso, o papel de instância revisora. 

5. -JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. 
As Juntas de Conciliação e Julgamento são os órgãos 

de primeira instância, ou de primeiro grau, da Justiça do Tra
balho. Atualmente, existem 1.097 Juntas de Conciliação e Jul
gamento, no Brasil. 

Nas localidades onde não houver Juntas, os Juízes de 
Direito da Justiça Comum exercerão a jurisdição trabalhista, 
dirimindo as respectivas lides (CLT arts. 668 e 669). 

De acordo com aLei N' 6.947 de 17.09.81, novas Jun
tas só podem ser criadas em locais que tenham mais de vinte 
e quatro mil empregados ou que tenham tido uma média anual 
de 240 ações trabalhistas, nos últimos três anos. 

5.1. - Composição. 
A Junta de Conciliação e Julgamento será composta 

de um juiz do trabalho, que a presidirá, bem como de dois 
juízes classistas temporários, representantes dos emprega
dos e dos empregadores. 

O Juiz do Trabalho, que preside a JCJ, é nomeado pelo 
Presidente do Tribunal, dentre bacharéis aprovados em con
curso público de provas de títulos. A nomeação é, primeira
mente, para as vagas de Juízes Substitutos da Região, sendo 
promovidos, posteriormente, para o cargo de Juiz Presidente 
de Junta, pelos critérios de antiguidade e merecimento. Go
zam das garantias constitucionais de vitaliciedade, inamobili
dade e irredutibilidade de vencimentos. 

Os Juízes Classistas são os representantes dos em
pregados e dos empregadores. Sua escolha é feita pelo Presi
dente do Tribunal, dentre os nomes constantes das listas 
triplices enviadas pelos sindicatos locais das classes econô
mica e profissional, de três em três anos, que é o prazo de 
duração do mandato. 

5.2. - Funcionamento. 
As Juntas poderão funcionar, conciliando, instruindo 

ou julgando, com qualquer número, sendo, porém, indispen
sável a presença do Juiz Presidente, cujo voto prevalecerá 
sempre em caso de empate. (CLT, art. 649). 

A doutrina e a jurisprudência têm divergido a respeito 
do que deva ser "qualquer número". Prevalece, entretanto, a 
concepção de que, estando presente um dos classistas e o 
presidente, a Junta pode funcionar, sem qualquer sombra de 
dúvida. 

Na execução e na liquidação das decisões funciona 
apenas o Juiz Presidente (CLT, art. 649, § 2°). 

A conclusão, segundo alguns autores, é a de que a 
paridade da representação é exigida na composição das Jun
tas, mas não no seu funcionamento. 

5.3.- Competência. 
Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento con

ciliar e julgar os litígios, em geral, concernentes ao contrato 
individual de trabalho; os dissídios resultantes de contratos 
de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice, 
entre outras atribuições (CLT, art. 652). 

Compete também às Juntas exercer, em geral, no inte-

Doutrina 
resse da Justiça do Trabalho, quaisquer atribuições que de
corram de sua jurisdição. 

A competência em razão do lugar é determinada pela 
localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado (au
tor ou réu), prestar serviços ao empregador, ainda que tenha 
sido contratado noutro local ou no estrangeiro, sendo esta a 
regra básica. 

6.- CONCLUSÃO. 
Apesar das contundentes criticas que a Justiça do 

Trabálho vem sofrendo, no momento, em nosso país, aínda 
somos de opinião que sua importância continua sendo capi
tal, em face de sua intervenção se dar, exatamente, na área 
social da maior relevância, onde os conflitos pemanentes en
tre o capital e o trabalho não podem esperar por soluções 
complexas e demoradas. 

Do que necessita a Justiça do Trabalho brasileira é de 
modernizar -se, sintonizar -se com o século, cada vez mais, para 
tornar-se mais simples, mais célere e mais barata, mais econô-
mica. 

Atualmente, está sendo ela acusada, exatamente, de 
ser uma justiça morosa e dispendiosa, cara. Não sendo corri
gidas estas falhas, marcha a mesma para sua autodestruição, 
inexoravelmente. 

Apontam-se, entre outras imediatas soluções, para sua 
salvação, a criação urgente de comissões paritárias de nego
ciação junto às empresas, através de lei, o que, com certeza, 
contribuiria para diminuir o número de ações trabalhistas que 
abarrotam o Judiciário Trabalhista. Só em 1994, esse número 
atingiu a espantosa cifra de 1.667.275 ações. Recursos para 
os Tribunais Regionais foram 252.236 e os Recursos para o 
Tribunal Superior do Trabalho chegaram a 23.934. 

Acredita-se que, com essa medida, o número de ações 
cairia para cerca de 20%, pois dados estatísticos revelam que 
de todos os processos ajuizados na Justiça do Trabalho, 
56,37%são conciliados, 10,08% são arquivados e 3,79% são 
objeto de pedidos de desistência, perfazendo um total de 
81,19%, portanto, semjulgamento. 

Diminuindo o número de ações, tão acentuadamente, 
os custos da Justiça, fatalmente, cairiam também. Mudanças 
estruturais surgiriam, contribuindo sem dúvida, para a celeri
dade tão desejada por todos. 

A Justiça do Trabalho no Brasil, até o momento, cum
priu com o seu dever, tendo dado uma grande contribuição 
para a manutenção da paz social, resolvendo os conflitos co
letivos e individuais, frutos do permanente confronto entre o 
capital e o trabalho. No cumprimento dessas atnbuições, con
tribuiu, enormemente, também para a realização da grandiosa 
tarefa da distribuição de riquezas. 

Superando a crise em que, recentemente, se debate, 
exatamente pelo apego a estruturas e praxes anacrônicas, a 
Justiça do Trabalho continuará a desempenhar o seu valioso 
papel de importante esteio para a consecução do bem estar 
social e para a preservação da paz na sociedade brasileira. 

• Palestra proferida por ocasição da I Jornada Hispano-Brasileira de Direito do Traba
lho, realizada nos dias 1 O e 11 de julho de 1995, na Universidade de Deusto, Bilbao 
- Es anha. 
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)• 3º SEMINÁRIO NAC I ONAL S/ "NEGOC I AÇtlES COLETIVAS E FLEXI

BILI ZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS'' (IBAP BELO HORIZON-

TE- 01 e 02 de agosto de 1996). fr p l 
A JUSTIÇA DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE MUDANÇA 

por Arnaldo Süssekind 

_R•e•s•um_.o da palestra .. .... - .. 
, 

A hipertrofia da Justiça do Trabalho no Brasil esta a aconse-

lhar,desde alguns anos,a reformulação do sistema em vigor,quer em rela

ção a os l itigios individuais e aos dissidios coletivos,quer no que tan

ge CU?~ Q.- c.' ~-~ ~ • .Não se trata,a tfOSS"o 

ver, de reflexo da globolizaçao da economia, nem conseqüência da flexib i

lização,sob tutela sindical,na aplicação da s · leis trabalhistas. 

Fun cionarn,em no s so Pais,1093 Juntas de Conciliação e J~ga
mento,24 Tribunai s Regionais do Trabalho e o Tr ibunal Supe rior do Tra

balho.E,apesar do g i r,antismo rlessa organização judiciária, os processos 

que percorrem os três graus de j urisdição consomem ,em rnéd ia,seis anos 

para o tr~nsito em julgado das d e cis ~es,com prorrogaç~es por ve zes ex

tensas,quando há controvérs i a na fase execut6ria. 

Em algumas reg"Wes e no TST , o nÚmero de recursos aguar J.a.r,do - , , 
distribuiçao e alarmante,ge~ando apelos pro cr a stinatorios e acordos - , , , ~ 
prejudiciais aos trabalhadores. A explicaçao e obvia:nos ult i mos ~ 

anos (1 990- 1995) a Justiça do Trabalho re cebeu q.~~8·f3,g ar~es; s omcnte 

no exercicio de 1995,as Juntas receberam 1.823.437 reclamaQ~es,os Tri 

bunais Regionais 363.576 processos e o TST 102.204. 
, " , , 

A verda e e que o de senvolviment o economico d~s ultimas de-

ca das,a extensão da legiRlação do trabalho ~s ativid es rurais e a mul

tiplica ção de entidAde s s indicais,somarlas ~ ex cessi a rotativida~e da 

mão-de-obra e a prolife~ ção de empregados não reg's trados na s res pe c-

t ivas empresas e,ainda,a de procedim ntos de conciliação 

no ~mbito empresarial e de de mediação dos conflitos coleti-

vos - são fa tores determinantes d~ cons iderável aumento de pr ocess os a

juizados na Justiça do Trabalho. Aduza-se a circ tL~stância de mui tos em

pregadores s6 a dmitirem a s sinar acordos e quitaç6es na s Juntas ,fomentan

do, destarte ,o a j ui zament o de aç6es simuladas sobre as quais j á teria ha
vido prévio entendimento. 





CINQUENTENÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Alocu~ão do Ministro Arnaldo Sussekind na sessão de instala~ão 

do 111 Congresso Brasileiro de Direito Processual do TrabalhoF 

promovido pela Ltr. EditoraF de 29 a 31 de julho de 1991F na 

cidade de São Paulo. 

Pediu-me a dire~io da uno~sa" LTr. que, na sessio 

de abertura deste III Congresso Brasileiro de Direito Processual 

do Trabalho, saudasse o cinquenten~rio da Just i~a do Trabalho. 

verificado a i9 de maio do corrente ano. 

Desempenho esse mandato com natural emo~io, porque, 

dentre aqueles que colaboraram nos trabalhos preparatcirios da 

instala,io da Justi'a do Trabalho, creio ser o ~nico que ainda 

se encontra em atividade no campo pertinente ao Direito do Tra

balho= em janeiro de 1941 cheguei a esta grandiosa cidade de Sio 

Paulo, como Procurador Regional do Trabalho, a fim de part ici

par, ao lado do Delegado Regional do Ministério do Trabalho, In

d~stria e Com~rcio, Luiz Mezzavilla, da promoç~o das medidas ne-

cessirias ~ instala~io do Conselho Regional do Trabalho da 2a. 

Regiio e das suas seis Juntas de Concilia~io e Julgamento. 

A este sentimento, que brota do passado, alia-se a 

sat isfaçio de dirigir esta saudaç~o ao ilustre Presidente do co

lendo Tribunal Superior do Trabalho, que honra, com sua presen

ça, o conclave agora ianugurado. O Ministro Luiz José Guimar~es 

Falcio alcançou a presidência do mais alto tribunal da Jurisdi-
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~io trabalhista no verdor da sua Jovial idade, j~ amadurecido, 

todavia, pela caminhada que percorreu na sua brilhante carreira 

de magistrado, onde se registra, inclusive, o ixito da sua admi-

nistra~io ~frente do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 

9a. Regiio, com sede em Curitiba. E as lii~es da experiincia co-

lhida foram, sem d~vida, aprimoradas por sua reconhecida cultura 

human{stica e jur{dica. Dar a excelente atuai~O que vem empreen-

dendo na c~pula da Justi'a do Trabalho. 

A cria~io da Justiça do Trabalho foi prevista pela 

Const itui~io de 1934 (art.i22); mas o proJeto de lei a respeito 

preparado pelo Governo Federal nio chegou a ser aprovado pela 

Cimara dos Deputados. Esta circunstincia, al i~s. foi invocada 

por Get~l io Vargas, dentre outros motivos, para determinar o fe-

chamento do Congresso Nacional e outorgar ~ Na,io a Carta de 

1937, que também disp8s sobre a Justiça do Trabalho (art.139). 

A 02 de maio de 1941 o Presidente Vargas assinava o 

Decreto-lei n2 1.237, instituindo a Justiça do Trabalho, e, a 15 

de Junho do mesmo ano, o Decreto-lei n9 1.346 reorganizou o Con-

selho Nacional do Trabalho, que fBra criado em 1923 Junto ao en-

tio Ministério da Agricultura, Ind~stria e Comércio. Ambos os 

diplomas legais foram elaborados por douta Comissio, designada 

pelo Ministro do Trablaho Waldemar Falcio, integrada pelos se-

guintes Juristas: Francisco José Oliveira Viana, Consultor Jur{-

dico do Ministério do Trabalho, como presidente; Professor Luiz 

Augusto de Rego Monteiro; Procurador do Conselho Nacional do 

Trabalho Geraldo Augusto Faria Baptista; Procuradores do Depar-

tamento Nacional do Trabalho Oscar Saraiva, Deodato Maia e Hel-

vécio Xavier Lopes. 
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Para preparar a organizaçâo e instala~io dos drgios 

da Just i~a do Trabalho foi designada competente Comissio, que 

funcionou sob a direçio do Presidente do Conselho Nacional do 

Trabalho, Francisco Barboza de Rezende, e a efetiva cccrdena~io 

do Procurador Faria Baptista. Seu trabalho, intenso e prof{cuo, 

merece ser louvado nesta oportunidade. Basta assinalar que, a 12 

de maio de 1941, o Presidente da Rep~bl ica declarava instalada a 

Justi~a de Trabalho e, no dia seguinte, os cito Conselhos Regia-

nais, com as trinta e seis Juntas, iniciavam, de fato, O SEU 

funcionamento. 

Foi a Ccnst itui~io de 1946 que integrou a Justiça 
' 

do Trabalhe no Poder Judici~rio (art.94), nassegurada a paridade 

de representa~io de empregados e empregadoresn nos seus drgios 

(§59 do art. 122) e com poder normativo para nestabelecer normas 

e condi~Ses de trabalhou nos casos especificados em lei, ao Jul-

gar os dissfdios coletivos (§29 do art.123). 

Os relevantes serviços que os drgics dessa Justiça 

especializada vim prestando à Naçio brasileira sio incont~veis e 

dignos dos maiores encBmios. Entretanto, a criaçio de novos tri-

bunais, turmas ou Juntas nio pode acompanhar o exagerado cresci-

mente do n~mero de aç5es (mais de 1.200.000 por ano) canse-

quincia, nio apenas do aumento da populaçio trabalhadora, da in-

cidincia da legislaçio do trabalho no campo e da alta rotat ivi-

dade da mio-de-obra, mas também do fato de inexistirem mecanis-

mos capazes de lograr a conciliaçio dos lit {gios trabalhistas 

dentro das empresas de grande ou médio porte. O exemplo que ex-
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surge do direito comparado est~ a evidenciar que a maior parte 

das controv~rsias individuais do trabalho pode terminar, seja 

com o di~logo franco e informal perante corniss~es parit~rias de 

concil iaçio, seja com a intervençio sirnultinea do chefe do ser

viço de recursos humanos da empresa e do representante dos tra

balhadores ou do delegado sindical. 

J~ em 1982 a Academia Nacional de Direito do Traba

lho propunha ~ Cirnara dos Deputados o acolhimento de projeto 

dispondo sobre as corniss~es parit~rias de concil iaçio nas empre

sas com mais de cem empregados, corno substitutivo ao ProJeto de 

Lei n9 2.219/80, de autoria do Deputado Carlos Alberto Chiarel

li. Esse substitutivo, elaborado por cornissio que tive o prazer 

de presidir, contou com a competente part icipaçio dos ilustres 

Juristas José de Segadas Vianna e Eugênio Roberto Haddock Lobo, 

e foi aprovado pelo Conselho Consultivo da Academia. Em 1984, no 

Forum Brasileiro da Justiça do Trabalho, que teve lugar na en-

cantadora cidade de Gramado, insistia-se com a idéia, tal como 

ocorreu, seguidamente, em diversos congressos de Direito do Tra

balho. E ainda agora, o "Suplemente Trabalhista LTr." (n979/9i) 

publicou excelente artigo do magistrado Thornas Malm, defendendo 

esse procedimento intra-ernpresarial, com citaçio de precedentes 

intervenç~es dos magistrados e professores Valent irn Carricn, Ro

berto Gouvêa e Benedito Cruz Lyra. 

Nio se cogita - convém sublinhar -de atribuir po-

der Judicante a tais comiss~es, mas simplesmente estabelecer urna 

pré-fase compulsória nas mencionadas empresas , visando à conci

liaçio dos 1 it{gios. Afinal, como se sabe , metade das aç~es sio 
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conciliadas nas Juntas de Concilia~io e Julgamento; e, o que ? 

concil i~vel em drgio do Judici~rio também o comis-' sera nessas 

sies de . composi~io paritária, cujos membros representam efet i-

vamente as partes e, por adotarem procedimetnos informais e dis-

porem de tempo razoável, terio, sem d~vida, maiores possibil ida-

desde mediar as contendas. 

Surpreende, em face do exposto, verificar a passi-

vidade das entidades sindicais, inclusive das Centrais, sobre 

problema de tanta relevincia para a vida dos trabalhadores. E, 

àqueles que alegam tratar-se de uma subversio do Direito Preces-

sual do Trabalho, cumpre responder com Anatole France, que mui-

tas Hidéias nas quais a sociedade repousa hoJe foram tidas como 

subversivas antes de serem tutelaresu. 

Nesta fase de inquieta~io no mundo do trabalho, de-

corrente das repercussies sociais das medidas econ8micas, é mis-

ter que se mantenham sempre atualizados os instrumentos de que 

se valem os grupos sociais e os indiv{duos para que nio seja en-

travada a apl ica~io do Direito, porque deles depende, em decisi-

vo apelo, a distribui~io da Justiça. 

Senhor Presidente do colendo TST, Senhores congres-

sistas. Quero terminar esta breve saudaçio enaltecendo a todos 

os que, com denodado esforço, probidade e inteligência, dignifi-

cam a magistratura do trabalho. E nada mais apropriado, para fi-

surar esta homenagem, do que a lapidar frase do Délio Maranhâo, 

que foi, sem favor, um dos mais completos ju{zes brasileiros= 
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no Direito e a Justi~a nada mais ser~o que belas 

palavras. mais do que palavras. ainda que belas. se 

aquele sobre quem recai a imensa responsabilidade 

de julgar. se aquele que ~or juiz. sendo homemr n~o 

for um homem ~ altura de ser juiz; se n~o guardar 

na sua mente o pensamento de Kant. segundo o qual 

todas as coisas tim pre~o. mas s6 o homem tem dig 

nidade.-
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O QUESTIONADO PODER NORMATIVO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

por Arnaldo Süssekind <*> 

No V Seminário sobre Direito Constitucional 
do Trabalho, organizado pela renomada LTr Editora CSio Paulo, 
novembro de 199. l, a seguinte pergunta foi feita a mais de 
se:ecentos participantes~ 

uO poder normativo da Justiça do Trabalho 
deve ser mant ido?u 

Responderam que sim 49,B5X; entenderam que 
deveria ser mantido em parte 24F62X~ concluiram pela negativa 
25T51X .. 

Tendo em vista que o tema será objeto de 
discussâo na revisâo constitucional prevista no art. 3Q do Ato 
das Disposi~Hes Constitucionais Transitdrias, a LTr repetiu a 
con~:;ulta no VI B<·:~min<:\J•·io <s~;\o P<:\Ulcl, novemb1··o d<·:~ ·l99í:~ . ao mesmo 
tempo que convocou um painel sobre o tema, que integramos 
juntamente com o Ministro Orlando Teixeira da Costa P os 
professores Amauri Mascaro Nascimento, Eduardo Gabriel Saad, Hugo 
Gueiros Bernardes e Luiz Inácio Barbosa Carvalho. 

O resultado da nova consulta foi o seguinte: 

("'. 
~>IJll nnuau"nuunnu 

Nâo •••••••••••• 31,42% -----
A soluçâo ideal para os 1 it(gios coletivos 

de trabalho é, sem d~vicla, a auto-composiçâo dos interesses 
conflitantes pelo procedimento da negocia~âo coletiva direta. 
formalizada no instrumento peculiar ao direito do trabalho, que é 
a conven~âo coletiva. No direito brasileiro, esta concerne a 
categoria, representada por entidades sindicais de empresários p 

de trabalhadores, denominando-se vacordo coletivo de trabalhou o 
instrumento firmado por sindicato de trabalhadores com uma ou 
mais E·mpr·esa~:;. 
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Cumpre enfatizar. a propdsito, que a 
Const ituiçâo brasileira de 1988 inclui as convenç~es e os acordos 
coletivos entre os direitos sociais dos trabalhadores <art. 7Q, 
XXVI> e atci lhes atribui a faculdade de flexibilizar a aplicaçâo 
de preceitos tutelares e de ordem p~bl ica, no que tange à 
irredutibilidade do salário, à jornada de trabalho e aos turnos 
ininterruptos de revezamento (art. 7Q, VI. VIII e XIV>. 

Nem sempre, porcim, as partes conflitantes, 
com ou sem greve, comp~em os seus interesses. 

A Organizaçio Internacional do Trabalho 
<OIT) prop~e a inst ituiçâo de organismos de concilia~io 
volunt~ria, com representaçâo paritária de empregadores e 
trabalhadores, destinados a mediar o conflito, seja por 
iniciativa de uma das partes ou ex-o~~icio. Por seu turno, sugere 
que as partes interessadas possam. por consenso, recorrer à 
arbitragem, para a soluçio final do lit(gio <Recomendaçio nQ 92, 
de 1951). Tais procedimentos- mediaçâo e arbitragem voluntária
prevalecem no direito comparado. 

Em muitos pa(ses, no entanto, nâo se admite 
que um lit(gio persista indefinidamente sem soluçâo, devendo a 
ordem jur{dica facultar a qualquer das partes e, conforme o caso, 
ao Ministcirio P~bl ice, o direito de obter a soluçâo d ~ 
controvérsia. Da{ a arbitragem compulsdria dos conflitos 
coletivos de trabalho. que vigora em diversos pa(ses. 

"fr·u~:;t r·<,,da <"=' 

;·,í.r·b i tr·os11 (<:\J'"t. 

No 
n(~~~;;oc i aG:f~o 
U.4, -~~ H.l>. 

r:li··as i 1 r '''· 

C: O .l E·t I V<":\ r 

Carta Magna estatui 
as partes poderâo 

qu<·:·~ • 
(~~ 1 <·:~ 9 E~ 1··· 

Arbitragem ~acultativa, POI'" con-s;(:·:·~~uint(.;.~,;WVCu;7 
que exclui a possibilidade do ajuizamento do diss{dio coletivo 
perante os tribunais do trabalho. Contudo, se qualquer das partes 
nâo concordar com a instalaçâo do ju{zo arbitral, será 

fffac:ultado aos respectivos sindicatos 
ajuizar dissfdio coletivo, podendo a 
Justiça do trabalho estabelecer normas e 
condiç~es respeitadas as disposiç~es 
convencionais e legais mfnimas de 
proteçio ao trabalho" (art. 114, § 29). 
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j u ~;:, t i ç: <:\ 

<::·st: e i t·a 
do 
d<:\S 

E i ~:; ,.,\ 
t: r·<:\.b;·,, 1 h o. com 
cl<~: 1.946 E" :1.967 .. 

consagraç~o do pod e r 
o que a Lei Maior ele 

N 
normativo 

1. '?BB ~S<·::~~ u i u 

Inquestionavelment:e, a clecis~o judicial 
constitutiva de direito novo ~ uma das formas de arbitragem 
compul s6ria. E essa competência pode ser conferida tanto a drg~o 
administrativo encarregado ela arbitragem obrigatdria. como a 
tribunal do trabalho, inserido ou nio no Poder Judiciário. A 
sentença normativa proferida pelo tribunal se equipara ao laudo 
arbitral .. O processo ~ que obedece a formal ismos em geral 
abandonad o s pelos drg~os de arbitragem.. Esclareça-se. por 
oportuno. que a sentença normativa. tal como o laudo arbitral, 
deve ficar circunscrita às questBes equacionadas pelas partes. 
pois, dat a veni a de alguns magistrados. o diss(dio coletivo n~o 
justifica decisio fora da li tisco nt e statio . 

A circunstincia de muitos tribunais do 
trabalho nio pertencerem ao Judiciário e se manifestarem sobre os 
conflitos coletivos sob a forma de arbitragem gerou a impress~o. 
entre muitos, de que o Brasil i dos raros pa{ses- para alguns, o 
~nico- que confere competência normativa à Justiça do Trabalho. 
f.~'J. i <:\~:~7 c~·~ntv·c·:-: nd~;r ante·:·:~:; de::: i<_~4é>r <:\ ,.Jus;t: i ç:a dcJ Tv·~·:•.b<:\1h<:l n~i\c) 
integrava o Judiciário e já exercia o poder normativo. 

~:l<;.;çJundo 1·-f::v<:-:·lou a Jl.ll . a ar·bitl'"c\!:Jem 
obrigatdria atribu(da a drgios admini~t r at 1vos ou 
1nst ituc i onal izados em tribunais do trabalho i comum nos pa{ses 
do chamado Terceiro Mundo. Os primeiros funcionam na Austrália, l 
Bol {via, Camerum, ColBmbia, Costa do Marfim. Costa Rica. Egito, 
Equador. Gana, Grécia, Indonisia, L(bano. L{bia, Madagascar, 
Malásia, Nova Zelindia, Serra LeBa. T~nes, Turquia, Uganda, 
Venezuela e Zimbia. Os tribunais do trabalho. com poder normativo 
( .. )I I ;·:\ r· ,.) ,. l·· ,, .... , ("I "·' 1)"1 .. <:; ('·' r::• i") ("" ("\ ,., ··.) ·l· ,,. ··~' lll - ,., (") I·' ,,. ... , c· ,- l (·: I I -:1 ~. "'"I))""" 1 ... , .,. I") ("I ,. ··: \ 

• ..... •• • ... (;\ .:; ... . .I ••• •• ... •• •• (,. \. (;\ • .} (;\ .. :- • >' -~ .... (. \. \,. <:l (;\ '1 • • • <.l )" 

Jamaica, Kinia, M~xico, Nig~ria, Paquistio, Singapura, Sri Lanka, 
Tanzinia e Trinidá-Tobago .. E a OIT esclarece ainda que, em muitos 
daqueles países, o drgio administrativo de arbitragem compulsdria 
é presidido por um magistrado da Corte Suprema, de tribunal 
!SUPE·:r· ior· 01..1 Ô 0: "CI'" iD un;·,\ r cl D tl'"(:\tn:\lho. É: D qu0; C:Dri'"E fl(:\ I~II.J.~::.tJ,.(":';l ia, 
Camerum, Costa Rica, Egito, Gr~c:ia, L{bano, Madagascar e Turquia 
<""Cone i 1 i;·,,c i ón ~.:! <:\lrb itl'"<:d(·:: 0:n lo!:; c:onfl ic:to!:; d<·:·: t:l'·ab;·:do" ,. 
G<in d&k·;·,,, :1.9B7, P<!;g!:; .. 1.7~5/:1.0 1~) .. 

_, 
~<YlFb 
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O exemplo mexicano tem muita pert inincia no 
desenvolvimento deste trabalho, seja porque se trata de um pa{s 
lat inoamericano e, portanto, do Terceiro Mundo, seja porque o 
poder arbitral ou normativo dos seus tribunais do trabalho é, 
talvez, mais amplo do que no Brasil, como se infere do art. 919 
do seu Cddigo do Trabalho~ 

nA Junta, a fim de conseguir o equil{brio e a 
justi~a social nas relaç~es entre trabalhadores 
e patr~es, em sua resoluçio poderá aumentar ou 
diminuir o pessoal, a jornada, a semana de 
trabalho, os salários e, em geral, modificar as 
condiç~es de trabalho da empresa ou 
estabelecimento; sem que, em nenhum caso possa 
reduzir os direitos m{nimos consignados nas 
1 E·: i ~:; /J. u 

~sabido que o ixito da negocia~io coletiva 
pressupae a existincia de sindicatos fortes P atuantes, com 
expressiva representatividade dos trabalhadores. Nâo basta que 
tais sindicatos existam em algumas regiaes ou em certas 
categorias. Se estes podem obter adequadas condiçJes de trabalho 
por meio dos instrumentos da negociaçâo coletiva, seja por acordo 
direto ou mediado, seja por arbitragem facultativa, certo é que 
os sindicatos mais fracos sd conseguem melhorar as condi~~es 
m{nimas de trabalho atrav0s da arbitragem obrigatdria ou da 
sentença normativa do tribunal competente. Aduza-se que o sucesso 
da negociaçâo coletiva depende também do fornecimento de 
informaç3es pelos empresários e da boa fé com que ambas as 
partes, numa atitude de m~tua compreensâo, estabelece o diálogo-
fatores que se reduzem na razâo direta do subdesenvolvimento 
~:·:·c on () m i c: o. 

Esse quadro explica por que pa{ses em vias 
de desenvolvimento ou desigualmente desenvolvidos, 
adotam mecanismos administrativos ou judiciais 

c: o mo o B ,,. <:i~=; i 1 ,. 
c: c)m p od <:::J·- d f:·~ 

intervir compulsoriamente para resolver o conflito. E. pelos 
mesmos fundamentos, a legislaçâo do trabalho desses pa{ses 
caracteriza o intervenc:ionismo básico do Estado nas relaç3es de 
trabalho, estabelecendo 1 imites à autonomia da vontade para 
preservar a dignidade do ser humano no seu direito à vida. 

b <~ ~:; i c: o , <:\ !:; s i m 
c::onfl i tos, nf.{o 

Convém q1.1e 

como os mecanismos de soluçâo 
impedem que as condiç3es m{nimas 

in tE I ... V0:n C: i on i SIHO 

compu 1 !:; 6r· i <:\ do':::. 
ele Pl'·ott:~ç:iio <:\o 
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t~abalho seJam melho~adas pelos inst~umentos da negocia~io 
coletiva, quando a autonomia privada coletiva pude~ complementa~ 

e amplia~ o nfvel resultante das normas impe~at ivas. E a açâo 
neste sentido desenvolvida pelos sindicatos mais expressivos, com 
a conquista de novos direitos ou ampl iaçâo dos impostos por lei, 
acaba por influenciar os mencionados organismos administrativos 
ou judiciais para que estendam tais normas ou condiç~es de 
trabalho a categorias que nio teriam força para conquist~-las nos 
procedimentos da negociaçâo coletiva. O poder normativo ou 
arbitral constitui, nessa hipdtese, um fator de eqUidade social 
no conjunto das categorias" 

Quando a organizaçâo sindical se engrandece 
em termos nacionais, contando com associaç~es expressivas em 
todas as atividades, as prdprias centrais sindicais geralmente se 
incumbem de evitar o desn(vel acentuado entre as condiç~es de 
trabalho dos diversos setores da economia, especialmente no 
concernente aos sal~rios. Os acordos neste sentido firmados na 
Espanha e na It~l ia sio eloqUentes exemplos dessa preocupaçâo 
macroecon6mica, posto que os sindicatos de base e as empresas 
atuam, na negociaçâo coletiva, dentro dos parâmetros pre-fixados 
nesses acordos. Assinale-se que, sendo o desnfvel signficativo, a 
I") o I") 11 ] "'\ , .. ~\ n ri ;·,\c· r· F" <:J i ? t::• c: Ir ··,\ I. c: j") ("ll"l I'" "·'c· I") , .... "1 "",\ "' I. l"l c ]1 t 1

1 ("I (")c· C) l"l ... i ··.; Ol (·'' l"l t· (."-' Cl .,. r r o .c v.< .. ..... > .... J\ ...... 1<. ool' •••• '"····"7 .... <. ••• • .•. o o··")" •• v (~\ .•• " / •.. )> 

trabalhadores, é onerada com o custo dos bens produzidos nas 
~egi5es industrializadas, que hâo de computar as vantagens 
conquistadas pelos ~espect i vos empregados. 

Afigura-se-nos, em face do exposto, que 
ainda ~ inoportuno, no Brasil, cogitar-se da extinçâo da 
competfncia normativa dos tribunais do trabalho. Mas é certo que 
a negociaçâo coletiva ser~ motivada se for 1 imitado o acesso à 
Justiça do Trabalho para a instauraçâo do diss{dio coletivo. ~ 
que o malogro da negociaçâo resulta, muitas vezes, da facilidade 
que tem qualquer das partes de obter dos tribunais do trabalho 
soluç5es que. comumente, estio assentadas nos precedentes 
no~mat ivos do egrégio TST. 

Da( por que, alterando parcialmente, a 
sugestâo que fizemos em 1 ivro (cf. nossos nDireitos Sociais na 
Constituinten, Rio, Freitas Bastos, 1986, págs. 109/110), 
propuzemos, no mencionado Seminário, que o ajuizamento do 
diss{dio coletivo na Justiça do Trabalho sd deveria ser admitido~ 

a) por acordo das partes envolvidas no 
c:onfl ito r.:ol<·:·:·t ivo~ 
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b) pelo Minist~rio P~blico do Trabalho. em 
caso de greve em atividade essencial; 

c) apds o decurso de ••• dias de greve, pela 
entidade representativa de qualquer das 
categorias envolvidas ou, quando nio se 
tratar de greve de categoria, por empresa 
atingida pela paralizaçâo • 
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A EC - 45 e as relações individuais do trabalho 
Por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do TST e Presidente 
honorário da da Academia Nacional de Direito do Trabalho). 

Sumário: 1 - Introdução; 11 - Da relação de trabalho; 111 - Direito 
aplicável; IV - Da relação de trabalho e de consumo; V - Do 
trabalho portuário; VI - Da representação comercial; VIl -Dos 
servidores públicos; VIII - Do ente de direito público externo; IX -
Do dano moral ou patrimonial, inclusive decorrente de acidente do 
trabalho. 

I- INTRODUÇÃO 

1. A Emenda Constitucional no 45, de 10 de dezembro de 2004, que dispôs 

sobre parte da reforma do Poder Judiciário, ampliou significativamente a competência 

da Justiça do Trabalho. 

2. Além das modificações de relevo atinentes às relações individuais de 

trabalho, que examinaremos nesta exposição, o novo art. 114 da Carta Magna 

transferiu à Justiça do Trabalho a competência para dirimir os litígios de 

natureza sindical (inciso 111) e as ações relativas às penalidades 

administrativas impostas aos empregadores pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (inc. VIl); assegurou-lhe o julgamento dos mandados de segurança, 

habeas corpus e habeas data em matéria de sua jurisdição (inc. IV) e dos 

conflitos de competência entre os seus órgãos, salvo quando se tratar de ação 

direta de inconstitucionalidade (inc. V); manteve sua competência para 

executar de ofício as contribuições da seguridade social devidas em razão de 

1 
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suas decisões (inc. VIII); confirmou a jurisprudência no sentido da sua 

competência para as ações sobre danos morais ou patrimoniais (inc. VI); 

tornou ilimitado o conhecimento de ações decorrentes do exercício do direito 

de greve (inc. 11) e dispôs sobre os procedimentos para a solução dos conflitos 

coletivos de trabalho, restringindo a faculdade de instaurar dissídios coletivos 

(§§1°, 2° e 3°). 

3. O conceito de relação de trabalho é tão amplo, abrangendo todo 

contrato de atividade, que o fundamento da determinação da competência é a 

pessoa do trabalhador, qualquer que seja a modalidade do serviço prestado. 

4. .Como bem observou o professor RODRIGUES PINTO, 

"de todos os contratos de atividade, somente o de emprego é 

trabalhista. Entretanto, todos eles têm por sujeito a pessoa do 

trabalhador, não mais apenas a do empregado, o que mostra a 

realidade de que o novo critério da determinação da competência 

passou a ter seu centro, ou eixo, na pessoa do trabalhador, o qual 

atrai para si toda matéria de suas relações possíveis, seja ela 

trabalhista (quando o trabalhador é empregado) ou cível (quando o 

trabalhador não é empregado)" (in rev. LTr., maio de 2005, pág. 

525). 

5. Por iniciativa do Ministério da Justiça, o Congresso Nacional, com 

a sanção do Presidente da República, vem promovendo oportunas e 

sucessivas modificações do Processo Civil, algumas das quais com reflexos 

na Justiça do Trabalho. Mas, quanto ao processo trabalhista, urge, dentre 

outras medidas, acabar com os privilégios dos entes de direito público, 

2 
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inclusive o recurso ex-offício; reduzir o número de recursos e estabelecer 

rígidas condições de admissibilidade; ampliar o valor dos depósitos para 

recorrer, simplificando assim, na maioria dos casos, a liquidação da sentença; 

tornar o processo sumário realmente sumário; penalizar com rigor a litigância 

de má-fé; tornar excepcional as sentenças ilíquidas e simplificar a fase 

executória da decisão. 

11- DA RELAÇÃO DE TRABALHO 

6. A modificação de maior repercussão no Judiciário trabalhista 

concerne à expressão: "as ações oriundas da relação de trabalho". Antes, o 

caput do art. 114 mencionava "os dissídios individuais e coletivos entre 

trabalhadores e empregadores", isto é, os litígios oriundos da relação de 

emprego, podendo alcançar "as controvérsias decorrentes das relações de 

trabalho" somente quando a lei específica o determinasse. 

7. A relação de trabalho é gênero do qual a relação de emprego é 

uma das espécies, pois abrange também, outros contratos, como os de 

prestação de diversos serviços por trabalhadores autônomos, empreitadas de 

lavor, parceria agrícola, mandato para empreender determinada atividade em 

nome do mandante, representação comercial atribuída a pessoa física, 

contratos de transporte, de agenciamento e de corretagem. Como esclarece o 

art. 594 do Código Civil 

"Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, imaterial, pode ser 

contratado mediante retribuição". 
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8. O novo art. 114, contém uma contradição que apontei no curso da 

tramitação do projeto na Câmara dos Deputados: o inciso I inclui na 

competência da Justiça do Trabalho "as ações oriundas da relação de 

trabalho" - todas, portanto - entretanto, no inciso IX, refere "outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". 

9. Afigura-se-me que o inciso IX "choveu no molhado", porquanto, 

havendo ou não lei especial afirmando a competência da Justiça do 

Trabalho para conhecer de litígio sobre qualquer modalidade de relação 

de trabalho, essa competência está afirmada no inciso I 

.1 O. Para mim, a relação de trabalho corresponde ao vínculo 

jurídico estipulado, expressa ou tacitamente, entre um trabalhador e uma 

pessoa física ou jurídica, que o remunera pelo serviço prestado. Ela 

vincula duas pessoas, sendo que o sujeito da obrigação há de ser uma 

pessoa física, em relação à qual o contratante tem o direito subjetivo de 

exigir o trabalho ajustado. 

11. O trabalhador autônomo, sujeito da relação de trabalho, ao 

contrário de empregado, assume o risco da atividade profissional que 

exerce. E não está sujeito ao poder de comando do tomador do serviço, 

isto é, aos poderes diretivo e disciplinar, aos quais o empregado se 

subordina sob o prisma jurídico. 

111- DIREITO APLICÁVEL 
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12. É incontroverso que, independentemente da competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar os respectivos litígios, o 

direito material aplicável será: 

a) em se tratando de relação de emprego, a CLT e legislação 

complementar; 

b) nas relações de trabalhão reguladas no Código Civil ou em 

lei especial, as correspondentes disposições. 

13. Conforme prescreve o art. 593 do novo Código Civil 

"A prestação de serviço que não estiver sujeita a leis 

trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições 

deste Capítulo". 

14. Tanto o Supremo Tribunal Federal (RE-238.737-4, rei. Min. 

Sepúlveda Pertence, D.J. de 05.02.99), como o Superior Tribunal de 

Justiça (CC-1.866, rei. Min. Eduardo Ribeiro, rev. LTr., de julho de 1992, 

SP, pág.855), vêm decidindo que, se a relação de trabalho determina a 

competência da Justiça do Trabalho, cumpre-lhe aplicar, para dirimir o 

litígio, a norma pertinente, pouco importando o ramo do Direito a que 

pertença. 

15. Os princípios gerais do direito e, especialmente, os do Direito 

do Trabalho, podem e devem ser invocados, não só para sanar 

omissão,como para iluminar a interpretação das normas aplicáveis. 

Segundo ORLANDO GOMES, constituem eles regras gerais induzidas 

dos sistemas jurídicos pela ciência e pela filosofia do Direito, tendo cunho 
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de universatilidade ("Introdução do Direito Civil", Rio, Forense, 1957, pág. 

57). 

16. Aliás, o novo Código Civil refletiu as tendências sociais 

contemporâneas, prestigiando princípios e normas que se sintonizam com 

as consagradas pelo Direito do Trabalho. A diretriz mater, a meu ver, está 

inserida no art. 421 , segundo o qual 

"A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da função social do contrato" 

17. Consoante sublinhou mestre MIGUEL REALE, que presidiu a 

Comissão elaboradora do Código Civil, em carta de 30 de abril de 2003 

dirigida ao autor deste trabalho, o novo ordenamento do Direito Privado 

Nacional consagrou "os princípios de eticidade, socialidade e 

operabilidade". A boa-fé objetiva transformou-se em dever jurídico, 

inerente a todos os contratos 

18. A fraude, como soe acontecer, pode verificar-se, tal como 

explícita o Código Civil, em virtude de simulacão, que se caracteriza, 

dentre outros motivos, quando o negócio jurídico contiver "declaração, 

confissão, condição ou cláusula não verdadeira" (art. 167, inciso 11). Nas 

relações de trabalho é comum a simulação de modalidade contratual com 

o objetivo de encobrir inquestionável relação de emprego. E o vício de 

consentimento imposto ao trabalhador pode advir de erro, dolo, coação, 

estado de perigo ou lesão irresistível. 
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19. No que tange aos princípios, bem enfatizou FRANCISCO 

METON DE LIMA que os atinentes ao Direito do Trabalho são aplicáveis 

aos litígios decorrentes de relações de trabalho, porquanto o bem 

protegido 

"é o trabalho na sua expressão mais larga, sob todas as 

formas de relação contratual ( ... ) Ora, as modalidade 

contratuais de trabalho se diversificam, a Justiça do Trabalho 

se atualiza e amplia o seu objetivo, lógico que o manto 

protetor ao trabalho continua cada vez mais necessário"("Por 

que aplicamos os princípios trabalhistas nas relações de 

trabalho não subordinado?", in. rev. L Tr., SP, abril de 2005, 

pág. 395). 

20. Da Constituição, por concernirem aos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, os princípios da dignidade do trabalho 

humano e dos valores sociais do trabalho (Art. 1°, 111 e IV) deveriam ser 

rigorosamente respeitados. Outros, aplicáveis, quando for o caso, estão 

explicitados ou podem ser deduzidos da Carta Magna. 

21. Nas palavras do ilustre professor português J.J.GOMES 

CANO TI LHO, 

"O princípio da interpretação conforme a Constituição é mais 

um princípio de prevalência normativo-vertical ou de 

integração hierárquico-normativa de que um simples princípio 
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de conservação de normas"("Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição", Coimbra, Almedina, 78 ed., 2004, pág. 1310) 

22. O mais relevante princípio do Direito do Trabalho é o da 

proteção do trabalhador, do qual são filhos legítimos os princípios da 

norma mais favorável , da condição mais benéfica, do in dúbio pro 

operário. da primazia da realidade e outros de aplicação limitada à relação 

de emprego. 

IV -DA RELAÇÃO DE TRABALHO E DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

23. A grande controvérsia resultante da aplicação da EC-45 

concerne à distinção entre relação de trabalho e relação de consumo. 

Esta é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei 

n.8.078, de 1990, sendo os respectivos litígios dirimidos pela Justiça 

Comum. Tratando-se, porém, de relação de trabalho, a competência, após 

a vigência da EC-45, é da Justiça do Trabalho. 

24. O referido Código conceitua "consumidor" e "fornecedor" nos 

seguintes termos: 

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo. 
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Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes 

das relações de caráter trabalhista. 

25. Em princípio, a prestação de serviços por um trabalhador autônomo 

a uma pessoa física ou jurídica configura uma relação de trabalho. 

26. Como bem ponderou o Ministro IVES GANDRA MARTINS FILHO, 

do Tribunal Superior do Trabalho, na relação de consumo regida pela Lei 

n.8.078, de 1990, o 

"objeto cujo objeto não é o trabalho realizado, mas o produto ou 

serviço consumível, tendo como pólos o fornecedor (art. 3°) e o 

consumidor (art. 2°) que podem ser pessoas físicas ou jurídicas"("A 

reforma do Poder Judiciário e seus desdobramentos na Justiça do 

Trabalho", rev. cit.., pág. 34). 
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27. Na relação de consumo, a pessoa física ou jurídica compra o 

bem ou contrata o serviço colocado no mercado como destinatário final. 

Na lição do saudoso jurista EDUARDO GABRIEL SAAD, 

28. 

"a expressão destinatário final designa o consumidor que 

adquire um produto para satisfazer a uma necessidade 

pessoal ou a uma necessidade desvinculada da atividade 

básica em se tratando de pessoa jurídica. Está implícito nesse 

entendimento que o produto há de estar acabado, apto a 

atender ao fim desejado pelo consumidor"("Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor", SP, LTr., ed., sa. ed., 

2002, pág. 61 ). 

Daí a precisão com que o professor CARLOS HENRIQUE 

ZANGRANDO sintetiza a matéria: 

E explica: 

"o consumidor adquire efetivamente a propriedade sobre o 

bem consumível. Ele é o dominus daquilo que adquiriu, 

exercendo sobre este bem os poderes advindos da 

propriedade, inclusive até o de destruí-lo". 

"O consumidor, como sua denominação faz antever, adquire o 

bem ou serviço com vista a dele utilizá-lo até seus 

extertores"(As diferenças entre relação de consumo e relação 

de trabalho" in "Jornal Trabalhista Consulex", Brasília. 16-10-

2006, págs. 527). 

10 



.. 

29. Se uma pessoa natural procura uma clínica médica (pessoa 

jurídica) e é tratada pelo médico X, há uma relação de consumo entre o 

cliente e a clínica. Mas se essa mesma pessoa consulta o médico X no 

seu consultório particular, como profissional liberal e, portanto, trabalhador 

autônomo, a relação jurídica é de trabalho. Este terá direito a honorários e 

não a lucro, que corresponde a mais-valia sobre o custo do bem 

produzido e é um dos elementos caracterizadores do mercado de 

consumo. Mutatis Mutandis a mesma equação jurídica se aplica, por 

exemplo, ao eletricista, ao pintor, ao bombeiro hidráulico e outros 

profissionais quando sócios ou empregados de firmas ou quando atende a 

eventuais clientes como trabalhadores autônomos. 

30. O professor ARION SAlÃO ROMITA analisando a posição do 

profissional liberal escreve: 

"Como é possível enxergar no tomador do serviço ou cliente 

um "destinatário final" da atividade do "fornecedor", isto é, do 

prestador de serviço em caráter autônomo, profissional liberal 

ou de outra categoria? É injurídico ver na pessoa do tomador 

do serviço ou cliente do profissional liberal o "destinatário final" 

da atividade por ele desenvolvida. Só com violência a 

conceitos jurídicos básicos é que se consegue identificar duas 

figuras díspares, em nada semelhantes, quais sejam, o 

consumidor, no mercado de consumo (o destinatário final), e o 

tomador de serviço ou cliente, na relação de 

trabalho"("Prestação de serviços por trabalhadores 

autônomos", in Rev. LTr de agosto de 2006, SP, pág. 908). 
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31. O professor MÁRIO VITOR SUAREZ LOJO, em longo e 

esclarecedor artigo sobre a competência da Justiça do Trabalho à luz da 

EC-45,("A Plenitude da Justiça do Trabalho", in Rev. L Tr. de janeiro de 

2005, SP, pág. 103), lembra que 

"O tema já foi debatido em mais de uma ocasião no STF, 

prevalecendo, a tese, na sua composição atual; de que não há 

relação de consumo nos serviços prestados por advogados, 

seja por incidência de norma específica, no caso a Lei n. 

8.906/94, seja por não ser atividade fornecida no mercado de 

consumo. As prerrogativas e obrigações impostas aos 

advogados - como, v. g., a necessidade de manter sua 

independência em qualquer circunstância e a vedação à 

captação de suas causas ou à utilização de agenciador 

(artigos 31/§ 1° e 341111 e IV, da Lei n. 8.906/94) evidenciam 

natureza incompatível com a atividade de consumo"(R. Esp. 

364, 168, rei. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 21-

6-04). 

V- DO TRABALHO PORTUÁRIO 

32. O trabalhador que presta serviços no porto sem relação de 

emprego é denominado avulso, mas se distingue do autônomo porque se 

lhe aplicam diversas normas legais de natureza trabalhista. A relação não 

é contínua, como ocorre com a do empregado, dependendo sua 

designação do sindicato do qual a mão-de-obra é requisitada ou quando 

for o caso, do órgão gestor da mão-de-obra portuária; mas também se 

diferencia do trabalho autônomo porque o executor não assume os riscos 
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da atividade empreendida. A competência da Justiça do Trabalho já 

estava afirmada em lei especial, autorizada pela regra da Carta Magna. 

VI- DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

33. O representante comercial é contratado por uma sociedade 

comercial para representá-la com poderes e limitações estipulados no 

contrato. Há, portanto, duas pessoas que se vinculam juridicamente nos 

termos do ajuste, ao contrário do que se dá na representação imposta por 

lei. A lei n. 4.886, de 1965, regula as atividades dos representantes 

comerciais autônomos, quer se trate de pessoa física ou de pessoa 

jurídica. É induvidoso, porém, que só haverá relação de trabalho quando o 

representante for pessoa física, pois a pessoalidade, no que tange ao 

prestador dos seus serviços, é fundamental para configurá-la. 

VIl - DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

34. A lei n. 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, resultante da EC-19/98, 

distingue entre o funcionário exercente de atividades típicas do Estado, 

submetidos ao regime estatutário, e os demais servidores regidos pela 

CLT, contratados após a sua vigência. 

35. O reg1me estatutário é imposto por lei e não admite a 

negociação das respectivas condições de trabalho. Daí a expressão de 

LEON DUGUIT de que se trata de um ato-condição, porque o estatuto 

legal vigente não admite qualquer modificação das suas regras, 

integrantes do Direito Administrativo. 
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36. O texto da Emenda Constitucional em foco, aprovado pela 

Câmara dos Deputados, prescreveu competir à Justiça do Trabalho 

processar e julgar as ações oriundas de relação do trabalho da 

"administração pública direta e indireta da União, Estados, do Distrito 

Federal e Municípios". O Senado Federal, no entanto, acrescentou 

"exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de 

provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e 

fundações públicas dos respectivos entes da Federação" (Art. 

114,1). 

37. A EC-45, todavia, foi promulgada e publicada com a redação 

da Câmara dos Deputados, sem que o Plenário dessa Casa do 

Congresso tivesse se pronunciado de conformidade com as normas 

regimentais. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ajuizou, a 

respeito, uma Adin., que obteve a seguintes decisão liminar do Ministro 

NELSON JOBIM, então Presidente do STF 

"Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação 

dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC-

45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a 

apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder 

Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação 

de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 

38. Essa decisão foi confirmada pelo Pleno. Aliás, na vigência do 

preceito original do questionado art. 114, a colenda Suprema Corte 

considerou inconstitucional a disposição da Lei n. 8.112, de 1990, porque 

o regime é o "estatutário e não contratual trabalhista" (Adin. 492, rei. 

Ministro CELSO MELLO). 
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39. Afigura-se-me acertado esse entendimento, pois a relação de 

trabalho pressupõe a estipulação do correspondente contrato e não ato

condição, com o qual se adere a um sistema legal que pode ser alterado 

unilateralmente pelo respectivo segmento do Poder Público. 

VIII - DO ENTE DE DIREITO PÚBLICO EXTERNO 

40. O novo art. 114 da Constituição repete a norma do texto 

anterior que já afirmava a competência da Justiça do Trabalho para 

conhecer das ações de que são partes os entes de direito público externo. 

E algumas decisões entenderam que, se essa Justiça deve conhecer do 

eventual litígio, pode, a fortiori, julgar-lhe o mérito. 

41. Vale recordar, a propósito, que a jurisdição de cada Estado 

não é absoluta, porquanto o Direito Internacional impõe-lhe algumas 

limitações, sejam resultantes de tratados ratificados, sejam em razão de 

regras de conveniência que os países civilizados devem observar. 

42. Hoje, no entanto, a matéria é objeto de diversos tratados que 

os Estados aderem por ato soberano, limitando, assim sua jurisdição. 

Dentre estes, cumpre referir a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas (1961), a Convenção de Viena sobre Relações Consulares 

(1963), a Carta das Nações Unidas (1945, art. 105), a Convenção sobre 

Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas 

(1947) - todas elas ratificadas pelo Brasil. No âmbito americano, cabe 

destacar o Código de Bustamante (1928, art. 333) e a Carta da 

Organização dos Estados Americanos (1948, arts. 139 a 141). 
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43. Desde logo, cumpre não confundir a imunidade de jurisdição 

de um Estado (pessoa de direito público externo) ou de uma organização 

de Estados (pessoa de direito público internacional), que se estende aos 

respectivos chefes, com a reconhecida aos agentes diplomáticos ou 

consulares e aos respectivos representantes e funcionários em exercício 

no país receptor. Estes são titulares de direitos subjetivos internacionais 

restritos ao desempenho da respectiva missão ou representação, na 

conformidade dos tratados a respeito firmados e ratificados; aqueles têm 

plena imunidade de jurisdição, como direito inerente à própria 

personalidade jurídica. Os demais servidores das mencionadas entidades 

podem, ou não, ser alcançados por essa imunidade. 

44. Em todos os precitados instrumentos internacionais, 

ratificados pelo país, é admitida a renúncia expressa à imunidade 

jurisdicional, mas ela não alcança os atos executórios, sejam eles de 

caráter administrativo, judiciário ou legislativo. Os tratados dispõem sobre 

o tema e exigem nova e explícita renúncia ou a proíbem para essa fase do 

processo. 

45. Releva ponderar, entretanto, que a imunidade de jurisdição 

não foi extinta por essa norma constitucional. Competirá, portanto, à 

Justiça do Trabalho decidir se na hipótese em foco existe imunidade e, 

existindo, analisar a eventual renúncia (Ac. de 07-08-90 do STF na Ap. n. 

02 - DF, rei. Ministro FRANCISCO REZEK, in Rev. do STF n. 13, 

Brasília. 
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IX - DO DANO MORAL OU PATRIMONIAL, INCLUSIVE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO 

46. A competência para julgar ações de indenização por dano 

moral ou patrimonial de atos praticados no curso da relação de emprego 

foi afirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, enquanto que o Superior 

Tribunal de Justiça concluíra pela competência da Justiça comum. E o 

Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em acórdão da lavra do Ministro 

SEPÚVEDA PERTENCE, em favor da Justiça do Trabalho: 

"Cuida-se, pois, de dissídio entre trabalhador e o empregador, 

decorrente de relação de trabalho, o que basta, conforme o art. 

114 da Constituição, a afirmar a competência da Justiça do 

Trabalho, nada importando que deva ser resolvido à luz de 

normas de Direito Civil" (Ac. de 17-11-98, no RE-238. 737-4 ). 

47. A EC-45, portanto, tornou explícito o que fora consolidado pela 

jurisprudência. A fortiori, não se pode negar a competência da Justiça do 

Trabalho nos casos em que o dano moral ou patrimonial resultar de 

acidente do trabalho causado por dolo ou culpa do empregador. 

48. Nessa hipótese, aliás, a indenização está inserida no elenco 

de direitos trabalhistas consagrados pelo art. 7° da Constituição: 

"XXVII - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa". 
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49. Esse entendimento se sintoniza com a Súmula n. 735 da 

Suprema Corte: 

"Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham 

como causa de pedir o descumprimento de normas 

trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos 

trabalhadores". 

50. Logo após a promulgação da EC-45, pronunciou-se o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

"A decisão agravada não merece censura, tendo se baseado 

no entendimento atual da Corte Suprema, no que se refere à 

competência da Justiça Obreira para processar e julgar o pleito 

indenizatório amparado em relação empregatícia, bem como 

na letra expressa da Constituição da República . 

. De qualquer modo, a questão agora está regrada pelo artigo 

114 da Constituição da República (com redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 45/2004). (AI-2005.002.0387, rei. 

Desembargador LUIZ FELIPE SALOMÃO). 

51. Afinal, se a Justiça do Trabalho, com pleno apoio do Supremo 

Tribunal Federal, vem conhecendo de ações sobre danos morais ou 

patrimoniais, desde que ocorridos na execução do contrato de trabalho, 

como negar essa competência quando o dano resultar de acidente do 

trabalho causado com dolo ou culpa pelo empregador? 
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52. O estatuído no art. 109, I, da Constituição, ao tratar da 

competência dos Juízes Federais, excluindo as causas de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça do Trabalho, está em perfeita sintonia com 

as normas concernentes aos acidentes do trabalho, inclusive o precitado 

inciso XXVII do art. 7° da Constituição. É que, em face do preceituado no 

aludido inciso, cumpre distinguir, quanto aos acidentes do trabalho: 

I- o seguro a cargo do INSS, cujos litígios são julgados pela 

Justiça comum, apesar de se tratar de uma autarquia federal; 

li - a indenização por acidente do trabalho ocorrido com dolo 

ou culpa do empregador, que deve ser pleiteada na Justiça do Trabalho, 

por caracterizar um litígio oriundo de ato praticado no curso da relação de 

emprego. 

53. Evidentemente, quando o inciso I do art. 1 09 menciona as 

causas de acidentes do trabalho, ele se refere ao seguro previdenciário 

custeado pelo empregador, mas quando exclui dos juizes federais os 

dissídios a cargo da Justiça do Trabalho, dos quais participam a União, 

suas autarquias e fundações públicas, está preservando a competência 

dessa jurisdição especializada para decidir sobre a indenização prevista 

no elenco de direitos trabalhistas e resultante da relação de emprego. 

54. Em março de 2005, a Suprema Corte decidiu, por maioria, que 

a Justiça Comum estadual teria a competência para julgar as ações de 

indenização de que trata o inciso XXVI do art. 7° da Constituição. 
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55. Contudo, em junho do mesmo ano, o Supremo Tribunal 

Federal reformou a questionada decisão (fui dos primeiros a criticá-la, no 

seminário promovido pelo TRT-1a.Região), afirmando a competência da 

Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por 

dano moral ou patrimonial quando o acidente do trabalho advém de ato ou 

omissão culposa ou dolosa do empregador: 

"Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei 

Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do 

Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, 

assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira 

interpretação do mencionado inciso I do art. 1 09 estava, em 

boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na 

Corte sob a égide das Constituições anteriores. Nada 

obstante, como imperativo de política judiciária - haja vista o 

significativo número de ações que já tramitaram no Supremo 

Tribunal Federal (CC n. 7.204/MG), e ainda tramitam nas 

instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social 

em causa -, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco 

temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da 

EC n. 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça 

Laboral na matéria em apreço. A nova orientação alcança os 

processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que 

pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que 

tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença 

de mérito anterior à promulgação da EC n. 45/04, lá continuam 

até o trânsito em julgado e correspondente execução".(Ac. do 
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Pleno no CC-7.204/MG, rei. Ministro CARLOS AIRES DE 

BRITO, in Rev. L Tr de dezembro de 2005, SP, pág. 1.470). 

56. Com essa oport.una decisão, que contém, inclusive, orientação 

sobre o direito intertemporal, tranqüilizou-se a jurisprudência, seja na 

Justiça Comum, seja na Justiça do Trabalho. 

-~ --
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.. t II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

(SÃO PAULO - LTr. - 19 e 20 DE JULHO DE 1990) 
) f 

,. · ·'~/ I 

, ' PAINEL SOBRE A COMPET~NCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

1a questão:lit!~io entre sindicatos sobre a representatividade da cate
goria. 

I - CO!vlPET~NCIA ~ JlfS'l'ICA ~ TWALHP--art .114 da Constituição • 
A - DissÍdios entre trabalhadores e empregadores (relação de empre-__ .....,_ 

ts1J = sempre 
B - LitÍ~ios decorrentes do cumprimento das prÓprias decisÕes (com-petência residual) = sempre -C- LitÍgios resultantes de relação~ trabalào,que não seja de em-

prego = quando prevista em lei. 

II -LITiGIOS INTERSINDICAIS s/ representatividade da categoria e ques

tões conexas: 
N A I 

A - nao se enquadra em nenhuma das tres precitadas hipoteses 
A I 

B - Incompetencia da JT,~alyç quando tiver de resolver a controTersia 

como pressuposto .2,!..decisão alusiva. a dissÍdio de sua competência. 

III - REPRESENTATIVIDADE ~REGISTRO SINDICAL,FACE AO ART;8Q da CONST. 

A - PrincÍpio fundamental do sistema = unicidade sindical compulsÓria 

por categoria,com liberdade p/ dL~ensionar a base territorial, 

----desde que nã6 inferior a um MunicÍpio (inciso II) 

B - Corolário = regist~o no Órgão competente (inciso I) 
" 

C- Recepção das normas d~CLT si unicidade e investidura sindical,c/ .... - ~ - _. 
derrogações resultantes da autono~ia sindical consagrada na Car-

ta Magna - Ac.do STF,Pleno,de 03.5.89,no MS-20.829-5,rel.Ministro 
C~LIO BORJA 
, , 

D - So o Ministerio do Trabalho possui o cadastro nacional d~s entida--des sindioais,imprescindÍvel p/ preservar o sistema oonstitucio-- , nal determinante da representaçao sindical unitaria por categoria. 

E - Mandado de Segurança da CNI acolhido pelo SUPERIOR TRIBU~#.E! 
JUSTIQA,p/ o fim de determinar que o MTb "examine o pedido de re
gistro dos Sindicatos que lhe forem submetidos e,a vista dos ele

mentos apresentados,defira-os ou indefira-os,com vistas ao atendi
mento do disposto no art. Bº ,inciso II,da Constituição Federal" 
(MS-+99/90 - Idem no MS-190/90) - Pareceres de XAVIER DE ALBUQUER
QUE,alémf~o que elaborei c/ D~LIO ~~HÂO . 



F- INSTRUÇIO NOR}1ATIVA MTb ,09,de 21.3.90,não atendeu ao mandamus, 

em relação ao qual o Pres . do STF negou efeito suspensivo ao 

RE ~terposto a pedido da então Ministra do Trabalho: 
1-criou o "ArquivzR de Entidades Sindicais Brasileiras"; -2-não aludiu a"registro"; ---------3-determinou que,sendo impugnado o pedido de arquivamento dos 

estatutos no prazo de 7 dias da publicação no DOU,o processo 

será e?tregue .!2.. rejuerente e cÓpia ao impugnante,p/ ~~:ue a
juízem ação judicial visando a soluc~onar a controvérsia; 

A 

4 - abdicou,portanto,da sua comnetenoia para deferir ou indefe---rir o registro. 
A ... 

IV - Face a esse equivocado procedimento,a oompetencia seria da JUSTIÇA -ESTADUAL, porque: 
" , A - nao se trata de nenhuma das hipoteses previstas no art.114; 

B- a autoridade federal (MTb.)não praticou ato adminlstrativo cuja 

reforma teria de ser ajuizada perante os Juizes Fedêrais(a~t~109, 

~j~ou o STJ (art.105,~). 

V - JUSTIÇA ESTAPQAL ~ d$yeria conhecer 2! ~ ações,porque a solução 
da controvérsia s/ representatividade da categoria e questões conexas 

, ... 
constitui pressuposto do registro,que a Carta Magna atribui ao orgao 

competente- o MTb.,consoante o entendimento do Judiciário. 
N , ~ A 

A - ~ administratlvo v••i•n•c•u•l•a•d~~ nao e intervençao ou interferencia 
na organização sindical vedada pela Constituição,pois deve ser 

• • #W , 

prat~cado nos termos e limites da lei,CUJa aplicaçao tambem ca-
. ' N , be a Administraçao PUblica 

B - t a Íei,oompat!vel ~om o princÍpio da unicidade sindical por ca

tegoria,que dispÕe sobre: 

1-tipos e conceitos de categoria (art.511 da CLT); 

2-formakão de sindieato;s por categorias espeeÍficas,similares ou . -
conexas (art.570); 

3-dissociação de categorias concentradas (art.571); 

4-constituição de federaçÕes por ~pos de categorias(art.534) e 
de confederacões correspondentes aos planos do quadro de ativi--dades e profissões {art.535). 

VI - A LIBERDADE SINDICAL e o registro p/ a investidura sindioal.Orien-·- _,.._ÍIIIII-. ........ 
tação da OIT (Ler "Suplemento LTr."nº21/90,págs.117 e 118) -VII - CONCLUSÂO=as controvérsias s/ represntatividade de categoria,grupo - A , N 

ou ramo economico ou profissional devem ser solucionadas pelo orgao 
administrativo competente para o re~istro sindical. O ato,defezindo ou 
indeferindo o registro,pode ser objeto de ação judicial visando ~ sua 

reforma pu anulação,devendo ser aforada,conforme a autoridade adminis
trativa que o proferiu,peran~e os Juizes ledãrais ou o Superior Tribu
nal de Justiça. 



1 • • 2a questão:dissÍdios coletivos instaurados por sindicatos representativos~ 
de servidores da Administração PÚblica indireta 

I-ART.114 DA CONSTITUIÇÃO= alcança entes da Administragãq PÚblica direta 

e indireta dos MunicÍpios,D . F.,Estados e União --
II-Art.39 = regime jurÍdico único p/ administração direta,autarquias e ... , 

fundaçoes publicas. 

III-Art.17j.§ 12 = re~ime da CLT p/ as empresas pÚblicas,as sociedades de - ----iiiiiiili----llliiiilii 
economia mista e outras entidades que explorem atividade econÔmica. 

IV- Regime Jur!dico único da União e TerritÓrios= lei federal(art.61,c) " _. -
V - Estados ,~e-MuaicÍpios ~ compet~ncia p/ organizar-se conforme as 

respectivas ConstituiçÕes ou leis orgânicas (arte.25,29 e 32). 
a 

VI - CONCLUSÔES:em relação aos entes da Administração PÚblica indireta, 

cumpre d~stinguir: , 
A - os empregados das empresas publicas,sociedades de economia mista 

L A 

e outras entidades aajeitaa que explora. atividades economicas, 

celebra-cujo v:Íncu+o jurÍdico decorre de contratos ~trabalho 
> 

dos com essas pessoas jurÍdicas de direito privado; 

B - e servidores pÚblicos cuja relação de emprego resulta de ato ...,_ 
adesão a um estatuto imposto por lei,aos quais se equiparam,nes-

~~) ta hipÓtese,aqueles que,até a vigência do regime único de pessoal, 

são contratados por entes de direito pÚblico sob a égide da CLT. 

Quanto aos primeiros,~e a Justiça do Trabalho criar ou rever con--diçÕes contratuais de trabalho,de conformidade com o 

art.114,§ 2º,da Conetituição.No que tange aos servidores pÚblicosLnão. 

'"···.•:J. Cil"N" arti ., 169,concernente às despesas c/ pessoal da União,dos Estados, 
D. F. e MunicÍpios;e o art.38 das DisposiçÕes TransitÓrias,que limita 

essas despesas a 65% das receitas correntes,estão a indicar a incompe

tência da JT p/ mnhecer de dissÍdios coletivos instaurados por sindi
catos que representam servidores da Administração PÚblica _indireta, 

, 
salvo quando se tratar de empresas pnblicas,sociedades de economia mis-
ta e outras entidades que explorem atividades econÔmicas ~ ~xtmax••JTWH 

~liJDX1!11tZ 

São Paulo,20.7.90. 



V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSU.L DO TRABALHO 

ARNALDO SUSSEKIND - LTr. - São Paulo - 26 - 28 de julho de 1993. 

1Q PAINEL= Su~STITUIÇÃO PROCESSUAL 

I - ADVERT :NCIA = 1-~ilhÕes rle venias,mas hoje estou convencido que o legis

lador brasileiro,assin cono alguns doutrinadores e magistrados ,vem - ' atribuindo equivocadamente a condiçao de "substituto processual" a 

representação exercida de oficio por sindicato de trabalhadores, 

nos casos para tanto autorizados por lei,na defesa dos interesses 
individuais ~omágêneos de seus representados(Eu mesmo já cometi es

se equivoco). 
• 

II - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - Conceito -
A-- Surgiu no Regulamento de procedimento civil alemão de 1877;mas só 

foi difundida entre nós com as liçÕes de OHIOVJNDA,CALA~iliNDR3I, 

CARN2LUTTI e LIEB~~ sobre o art.81 do CÓdi~o do Processo Civil 

Italiano de ~,revisto em 1950,que consagrou a substituição ~ro~ -cessual no seu art.81. 
, 

B - OALAKA.NDREI = "0 substituto processual esta legitimado para fazer 
, 

valer em juizo o direito alheio porque entre ele e o substituto e-

xiste uma relação ou situação de direito substancial )~aterial),em 

virtude da qual,através do exercÍcio do direito do substituido,o 

substituto vem a satisfazer um interesse individual prÓ:prio"("Ins

tituciones de Derecho Frocesal Civil",B.A.,1973,vol.II,págs.331/2, 

apud H. GQUIROS BERNARDES ,LTr.,nº57,1 993 ,pág . 648) . 

C - CAR1~LUTTI = a substituição processual ocorre somente quando uma 

pessoa distinta do titular de um questionado direito atua no pro

cesso por ter interesse prÓnrio na solução do lit:Ígio"("Derecho y 

Proceso" ,B.A., 1971 ,pág .1 30) . 

D - SALVATORZ SATTA = a oração "far valere in nome proprio un diritto 

altrui" (art . 81 do CPC) significa que o legislador confertu ao subs-
, 

tituto processual um direito proprio,como a qualquer outro legiti-
( 

, , 
mado "Diritto Processuale Civile",Padua,1967,vol . I,pag .1 40). 

E - GUEIR00 BERl~ARDES = analisando o direito comparado,aponta os requi
sitos em regra assinalados: 

1 -comunhão de interesses quanto ao objeto da ação(direito material ); -----2 , ' , - inercia do substitu~do susceptível de causar dano ao substituto; -----3 - indisponibilidade do direito pelo substituido,salvo em acordo -com o substituto; 
4 - o substituto,por ser parte ,responde pela reconvenção. ---- -----------
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III - DIREITC C01;iPARADO = não confunde a "substituição processual" com 

a intervenção processual do sindicato,autorizada por lei,em defesa 

de direitos individuais dos trabalhadores. 

A- FRANÇA ="Ação sindical",sem mandato,nos seguintes casos autoriza

dos por lei: 

B -

1 - Aplicação das regras sobr.e convençÕes coletivas; 

2 - T~abalho a domicÍlio ; 

3 - Trabalho temporário; 

4 - Trabalhador estranseiro; 

5 - Isonomia entre o trabalho do homem e da mulher. 

- Comunicação obrigatÓria ao trabalhador,que pode omitir-se, 

intervir no processo ou a ele se opor. 

(J . C.JAVILLIER;"I~~anuel de Droit du Travail" ,Paris,4a ed., 1992, 
, 

pags.?;é6/7). 

LTÁL~ ~ ~ção sumária,em defesa do trabalhador,por conduta anti

sindical o empregador (art.28 da Lei 300/70). 

1 - Considera-se anti-sindical a conduta capaz de lesionar interes

ses individuais do trabalhador estreitamente vinculados a inte

resses coletivos dos empregados da empresa,da profissão ou da 

categoria (i.:AZZIOTTI) . 

2 - O representado,por não se tratar de substituição processual, 
' -pode opor-se a açao . 

C - AL:MA~ = Sindicatos podem intervir como terceiros interessados, .. 
e não como substi tu toe, processuais, nas ações perante os tribunais 

do trabalho (3VARIST DE KO~~~S FILHO,LTr.n244,pág .1. 072) . 

D - ARGENTINA = Sindicato pode ingressar em Juizo: 
, 

1 - por !ireito proprio,em se tratando de "interesses gremiales -colectivos de los trabajadores del sector respectivo"; 

2 - como terceiro interessado ou co o representante do associado, 

a petição deste ,nos casos de interesses gremiais ou l aborais 

individuais. 

IV - BP..ASIL 

(VAZQUE Z VIAL.ARD , "Derecho del Trabajo y Seguridad Social" , 

B. A.,vol.II,2a ed ., 1981 ,pág.116). 

A- CPC,art.62 (inspirado no CPC italiano): ----
"Ninguém poderá pleit€ar ,em nome prÓprio,direito alheio,salvo 
quando autorizado por lei". 

B - Exemplos autorieados de suhstituiçia-·rrocessual,em sintoni com 
o direito comparado: 

1 -~ = anulação de casamento celebrado por autoridade incompe
tente (art.208,II,do Cod.Civil); 
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. ,... , . ,.., 
2 - Pa~ ou mae - detentor do patr~o poder- em relaçao aos direitos 

do filho menor ou incapá3 (art.233 do Cod.Civil); 

3 - Co-herdeiro,para reivindicar bens da herança em poder de ter

ceiro (art.1580, § Q~ico,do Cod . Civil) ; 

4 - Capitão 29 navio 1 para arresto de carga visando ao pagamento 

do frete (art.257 do Cod. Comercial). 

C - LEIS TP,.ABAL.tUSTAS REFERHIDO "SU13STITUICÂO PROCESSUAL"= somente 

Íeis de pol~tica salarial:6.7;8/79,7.238i84,7.788/89 e 8.073/90 ---- -- --------(esta vetada na parte substantiva) 

-Confusão com representação legal acionada de oficio,independente

mente de mandato dos trabalhadores,para defesa de direitos indi

viduais homogêneos,pertinentes a interesses coletivos do respecti

vo grupo ou categoria. TAL COMO: --1 - Ação .~ cumprimento de decisão ou acordo em DissÍdio Coletivo 

(art.872,. único,da CLT); 

2 - Ação ~e cobrança de adicionais de insalubridade e periculosi

dade (art.195,§ 22,da CLT,introduzido Lei 6.514/77); 

3- Ação de depÓsito do FGTS (art.25 da Lei 8.036/90); - --4- Mandado~ Segurança Coletivo= direitos liquides e certos in-

dividuais homogêneos Qe associados,feridos por ato ilegal ou 

abuso de poder de autoridade pÚblica ou agente de pessoa jurí

dica no exerofoio de atribuiçÕes do Poder PÚblico (art.5Q,nQ 

LXX,da Constituição de 88) . 

D - DISSÍDIO COLETIVO = legitimação ordinária do sindicato como alter 
;go da •categoria, que não tem personalidade jur{dica. 

E - C6NSTITUIÇÂO.J?.E~ = tentativa malograda de conferir aos sindica

tos a qualidade de substitutos processuais (art.8º,nºIII). 

V - 90NSIDERAÇ0~S :ç:IKAlê .!. CONCIJUS0ES 

A - J;IHJNCIADO 310/93,do TST = SÓ refere "substituição processual" em _..,.. ___ -
relação a reajustes salariais,cujas leis ~onfeniram aos sindicatos 

~ legitimação extraordiaaria para açÕes relativas ao seu objeto.E 

por que essas leis atribuíram essa ~,posição a situações que a dou

trina e a legislação comparada não consideram como tal,o TST con-
, -cluiu que nessa esdT1L'\..'llla "substituiçao processual"deve ser admi-

tido acordo,transação ou renúncia por parte do substituido,sem au
torização ou anuência do substituto. 

B - Considero adequada essa disposição do TST , porquanto ,na verdade,a - --- , açao plurima do sindicato,pleiteando diferenças salariais resul-
tantes de reajustamentos saiRxx±s i mpostos por lei,diz respeito 
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a interesses individuais homogêneos , não tendo o sindicato in
teresse direto no resultado da ação . O substituido,no caso ,é 

titular absoluto do d~eito qustionado ,razão por que a sua 

renÚncia ou transação não importa em lesão a direito do subs

tituto. 

' C - Por estes fundamentos,respondo conclusivamente as duas pergüntas 

formuladas: 

1a1 Frente ao Enunciado nQ310,do TST ,~substituicã2 processual na 

Justiça do Trabalho se restringe a diferenças salariais decor-
_... - ...._ 

rentes de reajustamentos impostos por lei; 

2a) Por não se tratar de "substituição processual" ,conforme con

ceituada pelo direito comparado,não se deverá aplicar,em re---- ' , laçao ao substitu~do,~principio ~ ~ndisponibilidade do di-
reito questionado na ação . Portanto ,o titul~r do direito , subs

tituido na relação processual,poderá desistir da ação indepen

dentemente da anuência do sindicato substituto ,o qual ,no en
tanto , deverá ser notificado da desistência . 
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P. J .• J. T.- fmrDL ~Ttml0~~LMSOLUCIO ~ CONFLITOS COLETIVOS ~ 

-.TRABAii.iiiõiiiiiiiiioiiíiiõLH ... O.-. J!Q!.!!! AIIIINIS'l'RATIVA! JURISDICIONAL•, DADA PBLO ,!!2.
PESSOR ARNALDO SUSSEKIID, !2. CURSO~ SINDICALISMO B!, PUlfDAÇIO Q! 
TtlLIO VARGAS ( 25 de qÔato de 1 910) -

Aa controvéra1aa entre categorid Ou. grupos 
de trabalbadores, repreeefttadoe ,.- a.a eatidadea a1Ddica1a, e • 

' -correapODdeatea ..,res&dorea, repNeeatacloa por auaa orpatsaqoea 
ou illdirldualaellte cauideradoa, coattauraa oe ccmtl1toa coleti -

:!!!!_ g_ .-t-ra.~a .. a.lho--..• 
O Direito C-..z-ado reclatra que o primeiro 

calliabo a aer percOJTido para a aoluqio do c~llto coletivo, la· 

teate ou Já caracteriudo, caneerae à pe~oc1agão direta, D& qual 
aa partea diuldeatea t811taa a cc:.poaiqão doa aeua 1Dterêaaea a-

. , ~ ~ 

trafta da cOD.Yeaqao colet1n. de traltalho. lfao ae ver1t1c&ftdo tal 
cc:.poaiqão, a aegoc1aqio pode aiacla aer teatada, baJa ou Dão ecl_!:!. 
dido a gre'ft, coaa a Mdiapo da autoridade pública. Por 1'111, mal~ 
poada a negociaqão coletift, o c.tlito pode ou deve aer submeti
do à arbitr&p!, cuJo laudo ou deeiaão estabelece a aoluqão a aer 
acatada peloa diaaidentea, -.ateado, 1aovuado ou reveado aa rea -
peetiY&a caadiqõea de trabalho. 

A arbitry•. • IRlitoa pa{aea, é tacultáti 
vai •• outros é cO!J)U].aória. Bo prS...iro caao, ela depeade do co§: 
aenao daa partea ccmtll taratea i ao aeauado a lei a impÕe. 

Por aeu turno, ccmaoaate o eatatu{do naa di -teJ'entea leia ucionata, aa pa:rtea podea eleaer 1111 ou .. ta árbi ·-
troa ou aubuter o coatlito a órPoa pÚblicoe ialtituÍdoa para 1a1 

n.. laaea óqãoa, ea alpu pa{aea, aão 01 TrilMmaia c:lo Traba -
' - .................. 

~· i o que ocorre no Bruil, Ollde a Coaatituiqão 1Jlatituc10D&l!. 
zou a arbitracea de caráter Judiciário, atr1bu1Ddo $ Juatiqa do 
Trabalho o poder de •eata'belecer llorMa e cOildi,õe• de trabalho• 
ao JulseaeDto doa diaaíc:lioe coleti.ae (Art. 1-2, § 19). 

A Orpntapo Illtemacioaal !2. Tra1»alho, P!. 
lo prommeiamento de aua C~erâcta,. t .. iluliatido na · ccmveaiên-
cia de aer eatt.ulada a aecoctaqio coletiva e preterida a arbit~ 
•• facultativa. 

Relat1Yaaeate ao te.a, prescreve à COilYeapo 
a9 98, ratificada pelo noaao paía: 

"Art. .\ 9. Deverão adotar-H aedldaa adequa
daa as cOD<liqõea aacionaia, quando tôr na -
ceaaário, para eatimular e lamentar entreaa 
eaprep.do.rea e auaa org&Dizaqõea. por uma 
parte, e aa ·organizações de trabalhadores • 
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P. J .• J. T.- TRIBUNAL SUPERIOR,& TMri~ O pl O c!e-vol.s.-to 8 U80 ele 
proe.. ,_ de ecoetaçio wlatárta.cca 
~~et de r~. por •lo ele eOBtn
toe .. lnt.-. aa ecacl1.,õea de ..,rico". 

que nc••••tão) 
táriaa, adotaado• 

A Reoear!epo at 92 ( - n.tltlcánl, por-

dUpÕe aiVe a llla.ao. a anltr- Y0111!!, 

*" Olltraa. aa ~·• r..,..., 
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Indicação 

PARECER 

o Plen~rio d~ste Instituto considerou objeto de delibera 
1. 
çao a indicação feita pelo Pre sidente desta Casa visanào ao exame do 

Proj e to de Lei e nviado ao Congresso Naciona l com a Mensagem n9SO, àeste 

ano , do Podei Executivo . 

2 . O mencionado Projeto, que tomou o n93 . 015-A, de 1984, tem 

a seguinte redação: 

3. 

"Art.l9 Os atuais Suplentes de Juiz do Tra
balho Presidente de Junta de Conciliação e 
Julgamento, em exercício em quaisquBr das 
R:egiõé·s da Justiça do Trabalho , serão nome~ 
dos Juízes Substitutos dos Quadros respecti
vos, mediante prova de habilitação organiza
da e realizada pelos Tribunais Regionais a 
que estejam vinculados. 
Art . 29 A prova de habilitação a que alude 
o artigo anterior será realizada de conformi 
dade com as instruções expedidas p~lo Presi 
dente do Tribunal Superior do Trabalho e 
dever~ estar concluída dentro de 60 (sessen 
ta) dias contados da publicação desta Lei . -
Par~grafo único. Não se inscrevendo ou não 
sendo aprovado , os Suplentes de Juiz do Tra 
balho Presidente de que trata esta Lei perm~ 
necerão no exercício de suas funções , nas 
condições atuais, em quadro à parte, extin 
guindo-se os respectivos cargos quando vag~ 
rem. 
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
Art . 49 Revogam-se as disposições em contrá 
rio~' 

Na Exposição de Motivos n9376/83, de autoria do Ministro 

da Justiça, assinala-se que : 

a) se trata de proposta do Tribunal Superior do 
Trabalho objetivando solucionar o único caso 
de Suplente de Juiz do Trabalho em todo o 
país ; 

b) após a extincão dos cargos de Suplente de Ju 
iz do Trabalho pelo Decreto-lei n9 22 9, de 28 
de fevereiro de 1967, a Lei n95.310 , de 18 
de agosto do mesmo ano, criou o referido car 
go na Junta de Conciliação e Julgamento de 
Montes Claros, em Minas Gerais, tendo sido o 
mesmo preenchido, em caráter efetivo, por De 



, 
ereto de 5 de fevereiro de 1970; 

, 
c) a solução preconizada no Projeto de Lei e a 

mesma que, anteriormente, fôra adotada pelo 
art.20 da Lei n96.915, de-19 de junho de 196~ 

d) tanto o DASP corno o Departamento de Assuntos 
Judiciários do Ministério da Justiça se mani
festaram favoráveis á proposta. 

4. A medida preconizada tem por fim integrar na carreira de 

Magistrado do Trabalho que~,há quatorze anos, foi nomeado Suplente de 

Juiz do Trabalho -- cargo que não compõe essa carreira e que foi provi

do por livre nomeação do Presidente da República . 

5. Não nos cabe, neste fôro, discutir a conveniência da me -

dida proposta sem, antes, examinar sua sintonia com as normas da Lei Or 

gânica da Magistratura Nacional. Esta é uma Lei Complementar -da Consti

tuição (Lei Complementar n935, de 1979) e, dispondo sobre o ingresso na 

Magistratura de Carreira, preceitua: 

"Art.78- O ingresso na magistratura de carrei 
ra dar-se-á mediante nomeaçao, após concurso 
público de provas e títulos, organizado e rea 
lizado com a participação do Conselho Seccio= 
nal da Ordem dos Advogados do Brasil". 

6. Ora, não e necessário aduzir maiores considerações para 

enfatizar que a "prova de habilitação " a que se submeterá o Suplente c'E 

Juiz do Trabalho não se confunde com o "concurso público" de que cogi

ta a Lei Complementar. 

7. t, aliás, extranhavel que nenhum dos pareceres inseridos 

nas folhas anexas, do Diário do Congresso Naciona l, tenha referido a 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

8. -A Lei Complementar nao pode ser revogada por lei ordiná-

ria, visto que, para sua aprovação, a Constituição estabeleceu procedi

mento especial, com 

9. 

"maioria absoluta dos votos dos membros das 
duas Casas do Congresso Nacional" (Art. 50). 

Conforme acentuou PAULINO JACQUES, a Constituição de 1967 

faz distinção formal entre leis complementares e leis ordinárias, que 

deve ser observada mesmo quando as leis em confronto sejam orgânicas ou 

tenham por objeto tornar executáveis preceitos constitucionais program~ 

ticos (Cf."Curso de Direito Constitucional'', Rio, Forense, ga. ad,l977, 

págs.3ll/3). 
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10. Afigura-se-nos, em face do exposto, que a lei ordinária e 

casuística , cujo projeto nos foi submetido, não tem força jurídica p~ 

ra derrogar a exigência inserida no artigo· 78 da LOMAN. 

11. Neste sentido, se adotado este parecer, deverá o IAB mani 

festar-se junto ao Presidente do Congresso Nacional e aos líderes dos 

Partidos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

Rio de Janeiro, ~' de julho de 1984. 
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JURISDIÇÃO E COMPET~NCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Arnaldo Sftssekind 

P~ocurador do C.N.T. 

Sumário: 1) Jurisdição e competência. Concei
tos; 2) Jurisdição especial da Justi 
ça do Trabalho; 3) Competência 11 ratione 
personae"; 4> Competência 11 ratione ma 
teriae 11

; 5) Competência "ratione loci11 • 

1) -Jurisdição, do latim 11 jurisdictio 11 , -composto de 

11 jus", direito, e do verbo 11 dicere 11
, dizer, declarar, proclamar- é 

o poder que possuem os Órgãos judiciários de declarar o direito apl! 

cavel aos fatos. E'o poder de administrar a justiça, como esclarece 

Paula Batista (1); a causa final especifica da atividade do Poder 

Judiciário, conforme João Mendes de Almeida Junior (2). 

,. , 
Competencia e a faculdade que o juiz tem de exer-

cer sua jurisdição sobre certos negÓcios, sobre certas pessôas e em 

certos logares, como esclarecidamente observa Araujo Castro (3). 

Portanto, a jurisdição é o geral e a competência é 

o particular; esta é a análise daquela, motivo por que proclamam os 

processualistas que a competência é a medida da jurisdição na ativi

dade dos Órgãos do Poder Judiciário (4). 

Segundo clássica distinção, a competência dos Ór

gãos julgadores é determinada em face da matéria - 11 ratione materiae 11 

- em face da pessôa - "ratione personae 11 - e em face do local 

''ratione loci 11
• 

{1) 
{2) 
(3) 
<4> 

- Teoria e Prática do Processo, 1901, §422, pag. 54. 
- Direito Judiciário Brasileiro, 1940, pag. 29. 
- Justiça do Trabalho, 1941, pag. 94. 

João Mendes de Almeida Junior, ob. cit., pag . 38. 
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2) -DispÕe o art. lQ do Dec.-lei 1.237, de 2 de maio 

de 1939, repetindo, ~liás, o disposto no art. 139 da Carta Consti

tucional de 10 de Novembro de 1937, que: "Os conflitos oriundos 

das relações entre empregadores e empr~ 

gados, reguladas na legislação social , 

serão dirimidos pela Justiça do Trabalho". 

Por sua vez, prescreve o parágrafo Único do art. 

1º do regulamento da Justiça do Trabalho que: "As questões referen-

tes a acidentes do trabalho continuam su-

' , jeitas a justiça ordinaria, na forma do 

decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934, 

e legislação subsequente". 

Infere-se, pois, que, excetuados os casos de aci-

dentes do trabalho, somente a Justiça do Trabalho tem o poder de 

declarar o direito aplicavel aos conflitos de trabalho, dirimindo

os, consequentemente. Tem, portanto, jurisdição permanente e esp~ 

cial, por isso que a ela incumbe dirimir todos os dissÍdios entre 

empregadores e empregados que se vincularam através de uma relação 

de emprego regulada pela legislação social. Outrossim, o poder 

jurisdicional da Justiça do Trabalho se estende por todo Brasil. 

, ... 
Para que determinado orgao da Justiça do Trabalho 

possa conhecer e resolver um dissÍdio ("notiun et judicium11
), faz

se mister que haja a conjugação da competência "ratione personae", 

11 ratione materiae 11 e 11 ratione loci 11
, alem de lhe ter sido atribuido 

o conhecimento da hipÓtese pela lei de organiz ação judiciária do tra 

balho. (5). 

3) - Assim, como bem salienta Waldemar Ferreira, a prin

cipal questão a ter-se em conta é a da qualidade dos litigantes. Hão 

de ser eles, sempre e em todos os casos, empregadores e empregados, 

(5) -regulamentos aprovados pelos Decs. 6.596 e 6.597, de 12 e 13 
de dezembro de 1940. 



M. T. I C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

uns de um lado e outros do outro (6). 
~ 

Empregador, no direito brasileiro, e o estabeleci-

mento no qual trabalh o empregado e não a pessoa do seu proprietário. 

Com efeito, o contrato é feito tendo ... -em vista a empresa e nao a perso 

nalidade do empregador, conforme se infere do que dispÕe a al!nea 11 g11 

do art. 137 da Constituição de 1937 (7). Esta a orientação doutri-

nária do Direito do Trabalho, visto que, como judiciosruaente ensina 

Dorval de Lacerda, na celebração do contrato de trabalho, de um lado 

está o empregado, que se compromete a prestar serviços,e de outro, a 

emprêsa, que vai utilizá-los. A pessôa do patrão seria, a!, então, a 
, Jllto , , 

de um intermediaria entre o empregado e a empresa de que e chefe. E 
... ... 

por isso que, quando a empresa contrata, o faz com a pessoa do empre-

gado, enquanto que, quando o empregado contrata, o faz com uma univer 

- ... salidade de bens, cousas e pessoas, que sao a empresa, na qual o pa-

trão, o chefe respectivo, é um dos elementos, mas não integralmente 

a emprêsa (8). Da! e disposição constitucional, segundo a qual "nas 

emprêsas de trabalho continuo, a mudança 

~ -de proprietario nao rescinde o contrato 

de trabalho, conservando os empregadores, 

para com o novo empregador, os direitos 

que tinham em relação ao antigo" (9). 

Da mesma forma, a morte do enpregador não constitue, 

em regra, motivo de cessação das relaçÕes de emprego. Digo em regra, 
' 

por isto que nas emprêsas que teem um carater particular intimamente 

' ... ligado a pessoa do seu fundador, do seu chefe, como, por exemplo, os 

escritÓrios dos profissionais liberais, ou quando a morte do emprega

dor acarretar fatalmente o fechamento da emprêsa (10), certo é que 

(6) - A Justiça do Trabalho, 1938l pag. 133• 
(7)- Proc. 4·352/40; Ac. da 3ll- Cam. do C.N.T. de 27-8-40. 
(8) - O contrato individual de trabalho, 1239, pag. 53· 
(9) - Alfnea "g" do art. 137 da Constituiçao de 10-11-37· 
(10)- Dorial de Lacerda, ob. cit., pag. 5~· 
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hà justo motivo de cessação do trabalho. 

Empregado é todo o individuo que presta serviços 

remunerados com o carater de subordinação, salvo o que executa ser 

viços de natureza puramente eventual (11): Outrossim, a lei não 

admite distinções relativamente à espécie de emprego e à condição 
, 

do trabalhador, nem entre o trabalho manual, intelectual ou tecni-

co e o~ profissionais respectivos (12). Partindo desses elementos 

fornecidos pelo direito positivo, tanto a doutrin~ como a jurispru 

dência teem proclamado que a configuração do contrato de trabalho 

prescinde da natureza dos serviços prestados, para atender apenas aos 

requisitos de permanência, remuneração e subordinação; basta que a 

prestação de serviços não seja eventual, que a remuneração seja cer

ta e periÓdica e ~ue o trabalhador esteja subOrdinado ao empregador. 

O conceito de subordinação, contudo, varia de acordo com a natureza 

do serviço prestado e a condição do profissional que o presta. De 

fato, a subordinação deve ser entendida em termos, posto que se não 

pode exigir do médico, do advogado, do professor, etc., a mesma su

bordinação ao empregador que aquela que se verifica em relação ao tr~ 

balhador braçal. Ao profissional liberal é assegurada maior liberda

de de ação, a par da autonomia técnica imprescindivel (13). Tambem 

o empreiteiro - que não presta serviços de carater permanente -
, 
e 

considerado empregado para o fim de exercitar os seus direitos peran

te a Justiça do Trabalho, desde que s j ja operário ou artifice (14). 

Por conseguinte, desde que se não trate e dis .. f

dio entre empregador ou empregadores e empregado ou empregados, é a 

Justiça do Trabalho incompetente "ex-ratione personae" para dele co-

nhecer. 

4 ... Para que a Justiça do Trabalho seja competente "ex-

(11) - Art. 5º do Dec.-lei 2.308, de 13-6-40 
(12) - Art. 12, pará8. Único, da lei 62, de 5-6-35. 
(13) -Essa orientaçao foi adotada pelo Sr. Ministro do Trabalho, 

que aprovou os pareceres do seu Consultor Jur!dic~? Dr. Os 
car Saraiva, nos processos 1.~TIC-3. 066/40 e 37.756/40. -

(14) -Art. 27 do Dec.-lei 1.237, de 2-5-39. 
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ratione materiae 11 para dirimir um diss:Ídio entre empregador e empre

gado, não se faz necessário, como habitualmente se afirma, que a 

figura do diss:Ídio esteja prevista pela legislação social. 

Realmente, seja-nos l:Ícito transcrever o que a respeito 

afirmámos no Manual da Justiça do Trabalho: "Parece-nos certo que 

não são os dissÍdios oriundos das relações de emprego que devem ser 

previstos pela legislação social, a-fim-de que possam ser dirimidos 

pela Justiça do Trabalho. As relações entre e~pregadores e emprega

dos é que precisam estar reguladas pela referida le gislação. 

Com efeito, constata-se do dispositivo transcrito, bem 

como do art. 139 da Constituição de 1937, que a expressão regul.adas, 

colocada no feminimo, não pode concordar com diss:Ídios, mas com rela-
... , 

çoes, que e palavra feminina. 

Nem se compreende, aliás, que houvesse aquela restrição, 

posto que do contrato de trabalho adveem mÚltiplas formas de direito, 

ainda desconhecidas da lei e que são apreciadas pela justiça especial 

do trabalho. Ademais, o art. 12 é conciliavel com o art. 67 do mesmo 

regulamento, que estatue: 

Art. 67 - Na falta de disposição expressa de lei 

ou de contrato, as decisÕes da Justiça do Traba

lho deverão fundar-se nos princ:Ípios gerais do 

direito social, e na equidade, harmonizando os iQ 

teresses dos litigantes com os da coletividade, 

de modo que nenhum interesse de classe ou particu 

lar prevaleça sobre o interesse pÚblico. 

Portanto, caracterizada a relação de emprego, isto é, o 

contrato de trabalho - que é regulado pela legislação social - o con 

flito oriundo desta relação entre empregado e empregador deve ser 

apreciado pela Justiça do Trabalho, não obstando que o diss:Ídio seja 

individual ou coletivo, de direito ou de interesse . Esta é, sem dÚvi 

da, a intelig;ncia do ci~ado art. 12" (15). 

Assim os conflitos oriundos das relações entre o arqui

(15) -Arnaldo Sussekind, Manual da Justiça do Trabalho, 1942, pag. 
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teto e o roprietário do rédio construido , ou entre o médico 

e o seu cliente, não podem ser resolvidos pela JuRtiça o Tra 

ba ho , eis ue o contrato então existente não é regulado p ~a 

egislaç~o social. E, não haven o contrato de trabalho ou r~ 

lação e emprego , não existir á, ig almente , em regador e em-

preg o. Justiça do Trabalho seria , pois, incompetente em 
, ,., 

face da mataria e das pessoas. Todavia, mesmo em se trat ando 

de enpregado e empregador, pode o dissÍdio resultar de uma re-

lação não prevista pela legislação s ocial. 
, 

E o caso, por exem 

plo, do contrato de locação de imovel pertencente ao empre gador. 

A!, empregado e empregador são, ao mesmo tempo, locatário e lo

cador, não cabendo à Justiça do Trabalho conhecer da questão advinda 

do respectivo contrato de locação, por não estar essa relação 

regulada pela legislação social. 

Mas, não é apenas em face da relação indi-• i clual de em

prego que se configura a competência "ex ratione materiae 11 da 

Justiça do Trabalho. Tambem os conflitos resultantes de contra-

to coletivo de t r abalho ou de decisão sobre dissÍdios coletivos, 

sejam de i nteresses ou econÔmicos, são dirimidos pela Justiça do 

Trabalho, assim como os prÓprios dissÍdios coletivos. 

Como vimos, por força do que dispÕe o parágrafo 

do regulamento aprovado pelo De c. 6.596, de 12 de dezembro 

, 
uni co 

de 

1940, é a Justiça do Trabalho incompetente para conhecer de ques

tões referentes a acidentes do trabalho. 

5) - Os Órgãos que compÕem a Justiça do Trabalho são 

classificados em três categorias: 

a) - Juntas de Conciliação e Jul gamento e Jui-

zes de Direito; 

b) - Conselhos egionais do Trabalho; 

c) - Conselho Nacional do Trabalho. 
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A jurisdição de cada Junta abrange somente o territÓ

rio do MunicÍpio em que tem séde, podendo, entretanto, ser esten

dida ou restringida por decreto do Presidente da RepÚblica. Nas 

localidades ohde não existem Juntas, são os Juizes de Direito ma

gistrados de trabalho, sendo a respectiva jurisdição territorial 

- , demarcada pela lei de organizaçao judiciaria local. 

Para efeito da jurisdiçã~ dos Conselhos Regionais, foi 

o territÓrio nacional dividido em oito regiÕes, sendo os Canse-
, 

lhos creados em igual numero. m consequência, a ação de cada Con-

.. -selho restringe-se a sua regiao. 

O Conselho Nacional do Trabalho, com séde na Capital 

da RepÚblica, estende sua jurisdição sobre todo territÓrio nacio-

nal. 
, 

E o tribunal superior da Justiça do Trabalho, compondo-se 

de duas C~maras - de Trabalho e de Pre~dência ~ (16) - que, reu-

nidas, formam o Conselho Pleno. 

Pois bem. 
,.. 

Estabelecida a competencia da Justiça do Tra-

, -balho, faz-se mister que se verifique qual o orgao trabalhista a 

quem foi atribuida a apreciação da figura de direito que envolve o 

dissÍdio. Ditada esta atribuição pela lei de organização judiciá

ria do trabalho, resta determinar-se a competência territorial da 

autoridade a quem incumbe o conhecimento do conflito, isto é, a 

competência "ratione loci". 

Tratando-se de dissÍdio individual, a competência do 

juiz trabalhista é determinada pela localidade onde o empregado, 

seja ele reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, 

ainda que tenha sido contratado noutro local ou mesmo no estran

geiro (1?). Quando o empregado for agente ou viajante, é compe

tente o Órgão da localidade onde ele tiver o seu dmmicflio, salvo 

' "' se estiver imediatamente subordinado a agencia ou filial, caso em 

(16) - Não tratamos, neste trabalho, da Previdência Social. 
(17) -Art. 8º do regul. da Just. do Trab. 
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que será competente o Órgão em cuja jurisdição estiver situada a 

agência ou filial (18). 

Tratando-se de empregado brasileiro que preste serviços 

em agência ou filial no estrangeiro, e ocorrendo a! um diss!dio 

individual, compete à Justiça do Trabalho a sua apreciação, desde 

que não haja convenção internacional dispondo em contrário (19). 

E'óbvio que, nessa hipÓtese, embora a agência ou a filial esteja 
,., 

situada no estrangeiro, deve a empresa a que pertence o empregado 

ter sua séde no Brasil, estabelecendo esta o fÔro competente para 

o conhecir.1ento do diss!dio. 

N0 conflito coletivo, essa competência é de terminada 

pelo local onde ele ocorreu, desde que sua ação não ultrapasse a 

zona jurisdicional de um Conselho Regional (20). Incumbe, portan

to, a cada Conselho conciliar e julgar os diss!dios coletivos que 

tenham ocorrido apenas dentro da respectiva região. Contudo, se a 

ação do conflito coletivo exceder ~ área de jurisdição de um Conse-

' .,. lho Regional, compete a Camara de Justiça do Trabalho o seu conhe-

cimento. (21). 

(18) - Arts. 82, § 12, do Re~ul. 
(19) - Art. 82 § 22 , do 
( 2 O) - Ar t s • 34 e (. 5 , "a" do 11 

(21) -Art. 18, "a' do regul. do 

da Just. do Trab. 
"" tt " " 
" " ,, " 

C.N.T. 
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onde um s~ empregado pleiteia alguma cousa do seu patrão; são 
, . , . 

coletivas as controversias estabelec~das por var~os interessª 
dos. 

A nosso ver, entretanto --e assim pensa a maio
ria -o que caracteriza a natureza do dissidio é o seu obje
to. Se a controv~rsia objetiva assegurar, a determinada ou de 
terminadas pessoas, direito oriundo da relação de emprego a 
que se vincularam, seja este direito decorrente da le~,do con , , , 
trato ou sentença coletivos ou do proprio contrato individual 
- haver~ diss!dio individual. Se a controvérsia objetiva a.§. 

' segurar, indeterminadamente, as pessoas que pertençam ou que 
venham a pertencer a certo grupo ou categoria, novas condi -

N N N 

çoes de trabalho ou a aplicaçao ou a interpretaçao de normas 
juridicas ou condiçÕes de trabalho vigentes --- haver~ dissÍ
dio coletivo. 

A 

No primeiro caso, como se ve, ha interesses con-
cretos e o conflito é sempre de natureza- jurÍdica; no segund~ 
os interesses são abstratos, visando o grupo como representan , 
te de uma comunidade, e o conflito e, quasi sempre, de natur~ 

,... 
za economica. 

A impossibilidade da determinação em individues
da parte interessada no dissÍdio, constitue, assim, elemento 
preponderante na caracterização do seu tipo. Desde que no dis 
sÍdio sejam partes, d~terminados empregados, haver~ conflito 

, , A 

individual plurimo, isto e, pluralidade de partes autonomas , 
sem un ade da relação processual. Vale, por isto mesmo,trans 
crever a lição de NICOLA JAEGER : 11 tem-se e pode-se ter pro
cesso individual mesmo quando muitos empregados agem contempQ 

,... , 
ranee e conjuntamente contra o mesmo empregador. O processo ~ 
então, um processo individual cumulativo e não,rigorosarnente, 
um processo coletivo; pede-se ao juiz a tutela, neo de inte -
resse abstratos, de categorias, mas interesses concretos de 
individues, cuja eventual coincidência é de valor rele.tivo " 
(1). E pondera o grande processualista italiano que, para ev1 
tar possÍveis confusÕes, · deveria a controvérsia individual~ 
denominada de inter-individual. 

Portanto, como observa WALDEMAR FERREIRA (2), a 
pluralidade das partes, ativa ou passive.mente, não transforma 
em coletivo o processo individual. 

O interesse abstr to de grupo, que configura o 
dissÍdio coletivo, pode se referir, como assinaJa OliveiraV~ 
na (3), não apenas a uma categoria profissional toda e até 
mesmo a categorias conexas, mas tambem a parte de uma catego-
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dico ou de direito[ 1}. 
O conflito coletivo de natureza jur{oica não possue 

a mesma importância social e polÍtica de que se reveste o de na-,. . , 
tureza economica. Alem de ser raramente suscitado, conforme de-
monstrou a experiência, não exige dos tribunais trabalhistas a 
formação de novas normas ou condiçÕes jurÍdicas ou de trabalho • 
A sentença que pÕe têrmo aos dissÍdios jurÍdicos ~ análoga ~ de
cisão proferida nos litÍgios individuais. ,., 

O conflito coletivo de natureza economica, ao con -
, N N 

trario, tendo por objetivo a estipulaçao de novas condiçoes de , , 
trabalho, como, por exemplo, novas tabelas de salario, ~alario 

... , . 
profissional, reduçao do horar~o de trabalho, etc. exige dos tr! 
bunais uma decisão criadora de novos direitos. É para a solução 
dêsses conflitos coletivos que mais se justifica a criação dos - , ' ... tribunais paritarios e dos mistos, eis que, aliada a indagaçao<E 

( , , 
ordem jur~dica, faz-se mister de modo mais profundo, a analise 

N A 
das condiçoes economicas, de trabalho, de vida, etc. 

Sendo a greve e o lock-out proibidos pela Constitui 
ção de 10 de novembro de 1937, as reivindicaçÕes de novas condi-

N , . ( , 

çoes de trabalho, atraves dos diss~dios coletivos, mantem o cli-
, ' ... 

ma de calma e trabalho, indispensaveis a boa produçao e aos inte 
À , 

resses da sociedade, conferindo aos tribunais do trabalho, a re-
levante função de p~r têrmo ao lit{gio, dirimindo o conflito com 

... , ~ -
decisao de carater normativo. 

Um dos aspectos salientes do instituto processualdo 
dissÍdio coletivo ~ a sentença que julga a controv~rsia coletiva 
de interêsse. Com efeito, ela revoluciona o prÓprio conceito de 

... , ' sentença, visto como nao decide em especie, mas genericamente ; 
não se restringe ~ norma jur{dica vigente, porque fÓrmula a prÓ
pria norma; não v~le apenas entre as partes que participam do 

' ,.. grupo representado, pois pode ser estendida a toda a categoria ; 
" ' , -nao atinge somente os atuais componentes do referido grupo, mas 

, , A , 

tambem os que ao mesmo aderirem durante a vigencia da sua efica-
cia; não constitue res judicata, porquanto pode ser revista pe -, , . , 
riodicamente; e~im, e um t~po especial de sentença, proprio do 
Direito Processual do Trabalho. 

No seu magnifico livro sobre o Direito Espanhol do 
T 

, ... 
rabalho, GALLART FOLCH escreve que 11 e tao comum, entre os Ests. 

A 

dos desenvolvidos industrialmente, a existencia de uma jurisdi -
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todo momento, os que litigam, velar os seus interesses de mane! 
ra a evitar que um ~itigante ea a na armadilha processual enqua 
drada pelo outro. 

A legislação brasileira adotou, na instituição da 
Justiça do Trabalho, os princÍpios que caracteriz~ a jurisdi -
ção especial do trabalho. Rapidez e simplicidade processual , 

, w , -
gratuidade, orgaos paritarios, representaçao de classe, amplos 
pode~es para o Juiz, etc., são postulados consagrados pela Jus
tiça do Trabalho brasileira. 

Para muitos juristas, apenas o processamento dos 
diss!dios coletivos justifica a creação de uma jurisdição espe
.cial, dotada de procedimentos peculiares. Os diss!dios indivi -

A , 

duais, para eles, podem ser processados perante o foro ordin& -
rio, visto que a mat~ria em litÍgio é sempre jur!diêa. J4 oa 
dissÍdios coletivos, ao contr~io, são quasi sempre de natureza 

A • ~ economica e precisam, para sua soluçao, de prino~pios originais 
como·a sentença normativa e revogavel. 

Não nos filiamos, contudo, a essa corrente, confo~ , 
me se denota, alias, dos conceitos acima explanados. Reconhece-
mos, na verdade, que a razão dessa originalidade de princÍpios 
e de estrutura, repousa no fato de ter a Justiça do Trabalho de 
crear normas de natureza regulamentar. Entretanto, por serem os 
dissÍdios individuais de natureza jurÍdica e a decisão que os 

' , -resolve similar a sentença dos tribunais ordinarios, nao quer 
, -dizer que se deva prescindir dessa jurisdiçao especial para o 

processamento e solução. Tambem dissÍdios coletivos existem de 
natureza jurÍdica, e, neste caso, a decisão que declara o direi , , ' to ou interpreta a norma e analoga a sentença da Justiça Comum. , , 
Para nos, consequentemente, para que se torne efetiva a prote -- ' çao ao trabalho e ao trabalhador, faz-se mister, tanto nos con-
flitos coletivos como nos individuais, que estes sejam proces~ 

' """ -dos e julgados a luz das regras peculiares a jurisdiçao do tra-
balho. 

, . 
Conforme demonstra ALBERTO URBINA, " os process~ 

listas estimam como especial a jurisdição do trabalho, não sÓ 
porque deriva de uma legislação de classe, senão por haver sur
gido da imperiosa necessidade de subtrair dos tribunais ordin:
rios, pela lentidão e custo dos seus procedimentos, os confli -
t 

~ , 
os entre trab~lhadores e patroas, que requerem ua processo ra-

pido, pois assim o exige a matéria das reclamaçÕes oper~rias " 
(12). 

Hão devem, portanto, as controvérsias individuais 
ser processadas como se tratassem de contendas de direito o~ 
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JURISDIÇÃO ESPECIAL DO TRABALHO 

ARNALDO SUSSEKIND 

( Procurador da Justiça do Trabalho; Assistente 
Técnico do Ministro do Trabalho, Membro da Co -
missão Permanente de Legislação do Trabalho ~ 
Diretor do Instituto Brasileiro do Direito do 
Trabalho ) 

- DissÍdios individuais e dissÍdios coletivos. 

- Insuficiência da jurisdição civil.Jurisdição de privilé -
gio. 

O litÍgio entre pessoas vinculadas por rela 
çÕes jurÍdicas é um fenÔmeno inevitavel da vida em sociedad~ 
No campo do trabalho, onde empregador e empregado visam, re~ 
pectivamente, maior produção e maior sal~rio, são por isso , 
mesmo, comuns as controversias sobre as normas que regulam a 
relação de emprego. 

Segundo a classificação da maioria dos proces
sualistas, os dissÍdios de trabalho podem ser individuais e 
coletivos; estes podem ser jur{dicos ou de direito e econÔmi 
ces ou de interesse, enquanto que aqueles são sempre jurÍdi
cos. 

Alguns juristas, como ROGER BONNARD, por exem -
plo, procuram distinguir a nature9a · do dissÍdio pelo nÚmero - , dos litigantes. Para eles, sao individuais as controversias-
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