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A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO E A JUSTIÇA DO TRABALHO

Plano expositivo
1.

Princípios de apoio ou Apoio principiológico

A EC-45/04 procura apoio para justificar suas normas nos seguintes princípios (três
constitucionais de processo e um de Direito Administrativo):
a) Celeridade e economia: arts.5° LXXVIII; 93 XII; 93, XIV; 93, XV; 102 III § 3. 0 ;
103-A; 107 §§ 2. 0 e 3. 0 ; 115, II, §§ 1° e 2. 0 ; 125, §§ 6. 0 e 7. 0 ; 129 § 5. 0 •
b) Publicidade dos atos judiciais e administrativos: arts. 93, IX; 93, X; 93, XV.
c) Ampla defesa: arts. 93, II, d; 93, VIII; 103-B, III; 130-A
d) Motivação das decisões judiciais e administrativas: art. 93, X.
e) Moralidade administrativa: ats. 93, I, 93, II, 95, IV e V, 130-A.

•

2.

Emendas inovadoras
São emendas inovadoras (embora não necessariamente novas) as que criam na CF:
1.1.

O Conselho Nacional de Justiça.

a) Fundamento: necessidade de controle externo da Magistratura.
b) Composição: mista (Magistratura (STF, STJ, TST, TJ, 1. 0 grau, federal,
trabalhista e estadual), MP (União e Estados), Advocacia, Cidadania (via
Senado e Câmara).
c) Natureza: complexa Gurisdicional, correcional, fiscalizadora, administrativa).
d) Investidura: indicação (dos segmentos representados) nomeação (do Presidente
da República), aprovação (do Senado da República por maioria absoluta)
e) Competência e atribuições (art. 103-B, § 4. 0 e incisos).
f) Procedimentos: a ser regulamentados na legislação ordinária (art. 7. o da EC45/04) .

•

1.2.

O Conselho Nacional do Ministério Público (clone miniaturizado do CNJ)

a) Fundamento: necessidade de controle externo do MP.
b) Composição: mista (MP da União e dos Estados), Magistratura Guízes),
Advocacia, Cidadania (via Senado e Câmara).
c) Natureza: complexa (para-jurisdicional, disciplinar, correcional, fiscalizadora,
administrativa).
d) Investidura: indicação (dos segmentos representados), nomeação (do
Presidente da República), aprovação (via Senado e Câmara).
e) Atribuições: (art. 130-A, § 2. 0 e incisos).
f) Procedimentos: a ser regulamentados na legislação ordinária (art. 7. o da EC45/04).

1.3.

Pressupostos específicos de admissão do Recurso Extraordinário.
1

a)

Repercussão Geral das Questões Constitucionais:

a .1.
a. 2.
a. 3.
a. 4.
a .5.
a. 6.
b)

•

Súmula Vinculante.

b. 1. Fundamento, (na verdade, Pretexto), Objetivo (art. 103-A §1. ),
Natureza: os
mesmos da Repercussão Geral.
b. 2. Parentesco: Consangüíneo com o Prejulgado Trabalhista; por
Afinidade com a Repercussão Geral e a Transcendência Trabalhista.
b. 3. Iniciativas: ex officio ou por provocação (de quem? .. .) para editar
(art. 103-A); por provocação (art. 103-A, § 2.) ou ex officio (? .. .)
para rever ou cancelar.
b. 3. Mecanismo: art. 103-A, caput e §§2. oe 3. 0 •
b. 4. Procedimento: Art. 103-A e §3.) + lei ordinária + RI do STF
b. 5. Conseqüências: Revisão ou Cancelamento pelo STF (art. 103-A, §
2.) e Sanção por Descumprimento: declaração de nulidade do ato
administrativo pelo STF e declaração de nulidade de decisão judicial
pelo STF, com determinação de novo julgamento pelo juízo rebelde
(art. 103-A, § 3. ).

3.

•

Fundamento (na verdade,Pretexto): celeridade processual.
Objetivo: desobstrução recursal do STF
Natureza: pressuposto específico de admissão do RE.
Parentesco: Questão de Relevância (STF}, Transcendência (I'ST).
Mecanismo: art. 102, III § 3. o
Procedimento: art. 102, III, § 3. o+ lei ordinária+ RI do STF

Competência da Justiça do Trabalho

I

a) Noção integrada de Jurisdição e Competência (a Competência não é mais do
que a Jurisdição organizada para obter a eficiência de seu exercício).
b) Mudança do eixo de determinação da competência trabalhista (da matéria para
apessoa) ..
c) Abrangência da nova determinação no art. 114 da CF/88:

c. 1. Pessoal: prestadores de trabalho (produção ou serviço) individual;
tomadores do trabalho (produção ou serviço individual: pessoas
fisicas e jurídicas de direito privado, entes jurídicos de direito
público interno e externo.
c. 2. Material: relação de trabalho (produção e serviço) com vínculo público
_ _,.... privado.
d) Especificação (útil e inútil) de matérias (art. 114, I a IX):
útil: III, IV, VI; VII.
Inútil: I!, V, VII, IX.
Omissão imperdoável: indenização por culpa ou dolo do empregador no
2
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acidente de trabalho.

e) Conseqüências polêmicas:
e. 1. Eficácia imediata (efeito caótico, salvo se a regulamentação do que trata o
art. 7. o da EC-45/04 ressalvar a competência residual para os processos já em
curso quando de sua publicação. .
e. 2. Relação de trabalho ou de consumo com profissionais liberais.
e. 3. Procedimentos aplicáveis.
e. 4. Prescrição. A nosso ver acompanha a natureza da relação de direito
material, ou seja: se for de emprego, aplicável a do art. 7. o da Constituição; se de
trabalho. aplicável a do Código Civil,

•

•
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A competência para julgar ações de indenização
por dano moral ou patrimonial decorrente 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 de lavra do Ministro Sepúlveda 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, afirma 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 n. 238.737-4).
A EC n. 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 re-

sultar de acidente do trabalho causado por dolo ou culpa
do empregador.
Nessa hipótese, aliás, a indenização está inserida
no elenco de direitos trabalhistas consagrados pelo

art. 7ºda Constituição:
"XXVII - seguro contra acidentes do trabalho,
a cargo do empregador, sem excluir a indenização
él que este está obrigado, quando incorrer em dolo
ou culpa!"
Aliás, a Súmula n. 736 da Suprema Corte dispõe
que
"Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações
que tenham corno causa de pedir o descumprimento
de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores".
Daí a judiciosa decisão do 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 corno na letra expressa da Constituição da República.

(•) Arnaldo Süssekind é Ministro aposentado do TST e presidente honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho .

De qualquer modo, a questão agora está regrada
pelo artigo 114 da Constituição da República (com
redação dada pela Emenda Constitucional n. 45 I
2004), que dispõe:
"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
( ... )

VI - as ações de indenização por dano moral
ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho" .
(AI n. 2005.002.0387, Rel. Desembargador Luiz
Felipe Salomão")
Surpreendentemente, porém, a Colenda Suprema
Corte, em decisão plenária de 9 de março deste ano,
concluiu, contra os votos dos Ministros Carlos Ayres
de Brito e Marco Aurélio de Mello, que a Justiça Comum estadual é a competente para julgar as ações
de indenização previstas no inciso VI, do art. 114 da
Constituição, modificado pela EC n. 45, não
obstante tratar-se de típico direito trabalhista instituído pelo precitado art. 7º, inciso XXVI.
Explicitou o voto prevalente que, se "a ação de
indenização baseada na legislação sobre acidente é
da competência da Justiça Estadual", a indenização pleiteada em virtude de acidente com dolo ou
culpa do empregador também deve ser examinada
por essa Justiça, para que não se tenha "urna possibilidade de grave contradição" . Questiono, então,
se, por coerência, a Justiça Estadual, pelos seus órgãos competentes em matéria criminal, não deveria julgar os litígios sobre rescisão do contrato de
trabalho, quando fundada em falta grave correspondente a delito previsto no Código Penal?
Parece-nos, data máxima vênia, que a maioria da
Suprema Corte (do julgamento não participou o
Ministro Carlos Veloso) não atentou para a circunstância de que o seguro de acidente do trabalho, compulsoriamente a cargo do INSS, não concede indenização no seu conceito clássico e tradicional. A
prestação é urna renda vitalícia denominada "auxílio-acidente", cujo valor, quando o acidente gerar a aposentadoria por invalidez ou a morte do
segurado, é somado aos respectivos proventos.
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. 7º da
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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;
11 - a indenização por dano culposo ou doloso
do empregador, que deve ser pleiteado na Justiça do
Trabalho.
Evidentemente, quando o inciso I do art. 109,
menciona as causas de acidentes do trabalho, ele
se refere ao seguro previdenciário custeado pelo
empregador, mas quando exclui dos juízes 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 relacionados no art. 7º.
O voto vencido do Ministro Marco Aurélio de Mello
bem compreendeu essa equação jurídica:
"Senhor Presidente, leio para meu governo, mais
uma vez, a regra do§ 3º do artigo 109 da Constitui-

ção Federal, a encerrar uma exceção e, portanto, a
merecer, apenas, interpretação estrita. Deslocaramse da Justiça Federral as ações do segurado contra
- texto expresso do § 3º- instituição de previdência para a Justiça Estadual. Não se deslocaram,
subtraindo-se o tema à jurisdição cível do trabalho,
as ações de empregado ou ex-empregado contra exempregador decorrentes da responsabilidade prevista na Carta, deste último, considerada a culpa
ou o dolo. ( ... ) Aqui o cidadão não se qualificou
como segurado, nessa qualidade de segurado contra o Instituto ( ... ). Se o empregado ajuíza ação,
apontando que o dano decorreu do contrato de trabalho e é de responsabilidade do empregador, competente para o julgamento desta ação é a Justiça do
Trabalho".
A mesma distinção, com iguais conclusões, é feita
pelo Ministro João Orestes Dalazen no excelente artigo que escreveu sobre "A reforma do Judiciário e
os novos marcos da competência material da Justiça do Trabalho no Brasil" (Revista LTr, de março de
2005, SP, p. 274).
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O - Neoliberalismo x doutrina social
LER- Folhas H
_.

V- 2_PAPEL ~MAGISTRATURA~ PRESERVAÇÃO Q.Q._S VALORES
SOCIAIS DO TRABALHO

----

A - Três preceitos d..st, magna relevância que deviam ser invocados ,
quando pertinentes:
1) § 2° do art. 5° da Constituição:

"Os direitos e garantias

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seJa

•

parte". -~t!r?

~ •

2) Art. 5° d~~ ~Introdução~ Códig_o~il: "Na aplicação da lei ,
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela

se~

e às

exigências do bem comum".
3) Art. go da CLT: "Serão nulos de pleno direito os atos praticados
com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na presente Consolidação".

.

)

l.{} ~·~~ ~ Í~~-Afl[;UI(; ~~$!~
B - OROZIMBO NONATO: co-autor do projeto da Lei de Introdução:
"Vê-se, no dispositivo, traço do método teleológico de INHERING,

•

inculcando o legislador ao juiz a necessidade de, aplicação da
norma ao fato, atender às imposições do fim e da realidade do
direito. E a invocação do "bem comum" é indicativo de tendências
frenadoras dos abusos do individualismo, ao qual se opõem os
imperativos da democracia social" (Voto do 03.7.45 in DJ de
01.12.45, pág. 4.105).
C - BONNECASE: "Ao contrário do método clássico, o predomínio
concedido ao fim social da disposição legislativa, sobre a vontade
real e interna que se supõe havê-lo animado, é suscetível de
conduzir a uma interpretação que se enquadra com necessidades
novas e sucessivas, sem se colocar em contradição com as origens
da lei" ("lntroduction à I'Étude du Droit", pág. 196).
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2° art. 5o Constituição revela que

~comandos

explícitos não

..esgotam os direitos e garantias fundamentais, inclusive quanto aos
direitos sociais.
Destarte, os instrumentos normativos que incidem sobre as relações de trabalho
devem vis/ar, sempre que pertinente, a prevalência dos valores sociais do trabalho.

E a

dignidade do trabalhador, como ser humano, deve ter profunda ressonância na interpretação e
A verdade é que há direitos supraestatais

cuja observância

independe de sua revelação em norma constitucional ou infraconstitucional.

Como bem

asseverou ANDRÉ FRANCO MONTORO, do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos
do Homem resulta "uma lei maior de natureza ética, cuja · observância independe do direito
positivo de cada Estado. O fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa humana .
Ela é a fonte das fontes do direito"(3).

O respeito à dignidade

do trabalhador se insere na categoria dos direitos que PONTES DE MIRANDA denomina de

•

supraestatais e que a Igreja Católica inclui no elenco dos direitos naturais, cuja observância não
deve depender da vigência de tratados internacionais ou leis nacionais. No Brasil, ele está
expresso na Lei Maior, tal como na Constituição alemã do após-guerra, ao afirmar, logo no seu
art. 1° , que "A dignidade do homem ê inviolável" - preceito que levou os seus intérpretes a
concluírem pela inconstitucionalidade de qualquer disposição legal ou ato administrativo que o
afrontar.

Como bem ressalta FRANCESCO SANTONI, a tutela da dignidade está "ligada à

garantia mais geral da personalidade humana e identificada, ao mesmo tempo , com as
liberdades fundamentais que caracterizam o status civitalis, não só na Constituição italiana ,
mas também em muitas Constituições de países latino-americanos, mesmo se nestes últimos
nem sempre se possa encontrar uma legislação ordinária que vise dar cumprimento à exigência
•

de proteção dos trabalhadores diante dos poderes da empresa"(15-A).

6
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CARLOS MAXIMILIANO escreveu: "A Constituição é a ossatura de um sistema de governo, um
esqueleto de idéias e princípios gerais, que formam o núcleo, o credo, o dogma fundamental de
um regime, o diálogo político de um povo.

Não pode especificar todos os direitos, nem

mencionar todas as liberdade. A lei ordinária, a doutrina e a jurisprudência completam a obra ,
sem desnaturá-la, revestindo e não deformando, o arcabouço primitivo. Nenhuma inovação se
tolera em antagonismo com a índole de regime, nem com os princípios firmados pelo código
supremo. Portanto, não é constitucional apenas o que está escrito no estatuto básico , e sim o
que deduz do sistema por ele estabelecido, bem como o conjunto de franquias dos indivíduos e
dos povos universalmente consagrados"(5)
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principies sao enunciados 9enericos ,exp~icitados ou~zidos do ordenamento jur1dico pertinente,
destinados a iluminar tanto o legislador,ao, elaborar
as leis dos respectivos sitemas,como o interprete,ao
aplicar as normas ou sanar omissões.

~-

Tal como enfatiza JOSÉ MIGUEL ONAINDIA,

(8) os princípios cumprem uma tríplice missão:

a) fundamentadora, porque inspiram o

legislador e servem de base às normas positivas por ele adotadas; b) normativa, porque atuam
supletivamente a fim de suprir as lacunas do ordenamento;

c) interpretadora, porque
-

c'?nstituem elemento orientador do aplicador da norma, que deles não pode prescindir para
descobrir o seu verdadeiro sentido.

•

~

- - - - Princípios constitucionais gerais aplicáveis ao Direito do

Trabalho - A Constituição brasileira de 1988 não revelou expressamente os princípios
informadores do Direito do Trabalho, tal como procedeu em relação à seguridade social (art.
194) e a outros títulos. Mas, inquestionavelmente, há princípios explicitados ou induzidos que
são aplicáveis às relações de trabalho. E, conforme assinalou CELSO RIBEIRO BASTOS , "se
houver rigor em extrair-se as conseqüências implícitas de todos os artigos que explicitamente a
Constituição encerra, certamente será possível emprestar força a um rol de direitos não
expressos.

É uma questão de coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação dos

princípios"(15).

o art. 1° ao enunciar os fundamentos da República Federativa do Brasil , referiu :
"111- a digr:tidade do ser humano;
IV- os valores sociais do trabalho".
I

''valorização do trabalho humano'' ( caput);
"justiça social" ( caput);
"função social da propriedade" (n. 11);
''busca do pleno emprego'' (n. VIII).

-

A condenação do trabalho forçado, objeto das Convenções ns. 29 e
~
105, da OIT, e por esta classificadas no elenco dos tratados sobre direitos humanos fundamentais, se sintoniza com o estatuído nos arts. 1~. 111
e IV, e 170, caput, referidos na página anterior. 7~ é) ~~"f'lO
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PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO DIREITO
DO TRABALHO
O princípio da proteção do trabalhador resulta das normas imperativas e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho - uma linha divisória entre a vontade do Estado, manifestada pelos poderes competentes, e a dos contratantes. Estes podem complementar ou suplementar o mínimo de proteção legal. Daí decorre o princípio da
, !rrenun~iabilidade, que v~ ~ ~ ~ ~-

r

~~~~ ~~~~

A doutrina é uníssona ao acentuar que o princípio protetor é imanente a todo o

Direito do Trabalho. No dizer de KASKEL, ele "configura vigorosamente esse ramo especial do
Direito e lhe confere, em todas as suas partes, uma tonalidade e peculiaridade singulares , em
comparação com· outras disciplinas jurídicas"(20)

•

•

Os fundamentos jurídico-políticos e sociológicos do princípio protetor, geram, sem dúvida, outros, que dele são filhos legítimos:
a) o princípio "in dubio pro operario ", que aconselha o intérprete
a escolher, entre duas ou mais interpretações viáveis, a mais favorável ao
trabalhador, desde que não afronte a nítida manifestação do legislador, nem
se trate de matéria probatória;
b) o princípio da norma mais favorável, em virtude do qual, independentemente da sua colocação na escala hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em ca:da caso, a que for mais favorável ao trabalhador;
c) o princípio da condição mais benéfica, que determina a prevalência das condições mais vantajosas para o trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes do regulamento de empresa, ainda que vigore ou sobrevenha norma jurídica imperativa prescrevendo menor nível de
proteção e que com esta não sejam elas incompatíveis;
d) o princípio da primazia da realidade, em razão do qual a relação
objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos CO!'J.tratantes, ainda que sob capa simulada, não correspondente à realidade;<~

_ .
,---.- da irredutibilidade do salário, já embutido na regra
da inalterabilida e salarial decorrente do princípio protetor, o qual somente em casos especiais, explicitamente mencionados, pode ser afetado pelos instrumentos da negociação coletiva- flexibilização sob tutela sindical (art. 7~, n. VI).
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\ O JUDICIARIO TRABALHISTA E A CONJUNTURA
POLÍTICO-ECONÔMICA.
por Arnaldo Süssekind

I -ljlPERIRQE!e DA JUSTICA DO TRABALHO

A- cgrescimento processual

•

1 - Década de 60

3.333.214

2 - Década de 70

4.827.884

3 - Década de 80

8.911.179

4- 1990- 1998 ( 1° semestre).
5 - 1° semestre/98

Recebidos:

14.656.031
Solucionados

JCJs

975.986

937.353

TRTs

187.727

195.628

TST

64.836

59.796

8 - Cggcaysas 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.
3 -Alta rotatividade da mão-de-obra (FGTS)
4 - Planos

econômicos~

6 - Abuso de contratos simulados (terceirização, cooperativas de
trabalho etc.)
7- Falta de procedimentos prévios de

conciliaç~o

e de mediação para

t':

•

os litígios individuais.
8 - Demasiados r c. sos e depósito insuficiente para recorrer.
9 - Cultura desfavorável à mediação e à arbitragem dos conflitos
coletivos.
10 - Facilidade para instauração de dissídio coletivo, estimulada pelos
precedentes normativos.

•

lf- PROPOSIÇÕES PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO

-------- -

-----

A - Comissões Paritárias de Conciliação

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- ~·

•

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
p.~g. '2

apenas

as

controvérsias

compreendidas

no

çampo

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 ,
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

-----

prévia nas Juntas, só com os

,.......~ ~

_y og~is

= audiência

classistas (Importância e

oportunidade de manter classistas aí e nas turmas ou seções

·
de dissídios coletivos econômicos)~
q- f~6 MTfb---;;> ~::: ~~ ~~eútn8 - Reforma do processo trabalhista = simplificá-lo, como idealizado,

•

....-----

com

menos

recursos

e

depósito amplo para garantia
de liquidação.
C - Dissídios coletivos - Instauração, desde que as partes não tenham
optado pela arbitragem:

2 -

pelo MP do Trabalho, em caso de greve prejudicial às
necessidades inadiáveis da com"unidade.

3 - por qualquer das partes, depois d esgotad s os procedimentos
e prazos estabelecidos em lei para a negociação coletiva direta
ou com mediação de terceiro.

.

•

----

4 - Substituir "poder normativo" por "poder arbitral" ou "arbitragem
compulsória "
consensual,

p/ contrastar com a "arbitragem facultativa"

excludente

da

competência

da

Justiça

do

Trabalho.

=3 togados,

5 - Turma especializada tripartite

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
constitucional n_._4_3_19_7

tl.f -

<!2-S~do

Justiça .92,_ Trabalho (Emenda
Federal).

~QLÍIIÇA ECONÔMICA NEOLIBERAL _f ~-DE_C_A_D_Ê_N_CIA DOS

VALORES SOCIAIS

--

A - A globalização da economia e a desenfreada concorrência do

-

comércio mundial, a exigir a redução dos custos da produção de
bens e serviços, geraram, em muitos países, inclusive no Brasil, a

-

redu~o:

1 - .Qos s.s@Llos ~s, seJa em razão da legislação sobre

•

negociação

coletiva

e

dissídios

coletivos,

seJa

pelo

enfraquecimento dos movimentos sindicais resultante do
desemprego estrutural;
2-

~direito? ~condições

leis

criticáveis

e

contratuais de trabalho, em virtude de

de

- simulados,

contratos

por

vezes

estimulados por autoridades públicas.
8 - 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 - Redução universal do número de sindicalizados = LER - G

....

g~g.4

A globalização da economia

-

-acirrou a polêmica entre os defensores do Estado Social e os adeptos do Estado liberal, os

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 humana; 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

~ 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 moda I dos salários da classe média, com tributação universal fundada no
princípio da solidariedade 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

~~~

propondo o afastamento do Estado das questões econômicas e labo~-as a um
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Sumário: I - O propÓsito deste trabalho;
II - A Constituição de 1934 e o primeiro
projeto sobre a Justiça do Trabalho; III
- A Carta Politica de 1937 e a
criação
da Justiça do Trabalho; IV - A integra~
ção da Justiça do Trabalho no Poder Judi
ciário; V - O poder normativo dos tribunais do trabalho.

I - O propÓsito deste trabalho

Cinqüenta anos depois de instalada
,

Trabalho em nosso pais
tos atinentes

a

Justiça

parece oportuno recordar alguns

à sua histÓria e, bem assim, focalizar

o

do
faseu

poder normativo, sobre o qual divergiram eminentes juristas,
quando da instituição dessa magistratura especializada,e que
hoje voltou a ser questionado.

II - A Constituição de 1934 e o primeiro

•

projeto

sobre a Justiça do Trabalho

A criaçao da Justiça do Trabalho foi prevista pela
Constiuição de 1934 tendo em conta que as Juntas de Concili~

nº

ção e Julgamento, instituidas pelo Decreto Legislativo

22.132, de 25 de novembro de 1932, proferiam decisÕes que va
liam apenas como titulos susceptiveis de execução na Justiça
Comum, cujas instâncias reexaminavam, geralmente, os
mentos da condenação.

funda-

Paralelamente, funcionavam,também

no

então Ministério do Trabalho, IndÚstria e Comércio, as Comi~
sÕes Mistas de Conciliação (Decreto-Legislativo n2 21.396,de
12.5.32), para os conflitos coletivos do trabalho, e o Conse
lho Nacional do Trabalho, criado como Órgão consultivo

em ··

.. .
'

..

•· .

I

•
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.

1923 (Decreto nº 16.027) e transformado em ~ 934 (Regulamento
aprovado pelo Decreto nº 24.784) em instância. recursal

da

instaurados

Previdência Social e julgadora dos inquéritos

cont~a empregados estáveis de empresas concessionárias

de

serviço pÚblico.
Na Assembléia Nacional Constituinte que elaborou a
pFecitada · Car·t a .M agna, coube ao Deputado Abel ardo 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 apresenta

•

da pelo Deputado Waldemar Falcão, que anos mais tarde,

como

Ministro do Trabalho, participaria dos principais atos

con-

cernentes

à

instiuição, regulamentação e instalação da Justi

ça 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 texto constitucional de 1934 incluiu

a

J~stiça

do Trabalho no capitulo '~Da ordem econÔmica e social", outorgando-lhe competência "para dirimir questões entre empregad~
res e empregados, regidos na legislação so-c-ial"(art.l22, ~
put).

•

dade de

E, no parágrafo Único desse artigo, assegurou a pari~epresentantes

das duas classes nos tribunais do tra

balho e nas comiss~es mistas de concliação - 6rgãos que

se-

riam presididas por "pessoas de experiência e not6ria capaci
dade moral e intelectual", de livre nomeação do Governo Fede
ral.
Conforme registrou o emérito Geraldo MontedÔneo Be
zerra de Menezes (1), que, em 1946, se tornou um dos

baluar

tes da integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário,
a expressa inserção dos seus Órgãos no capitulo da ordem eco
nÔmica e social, tanto na lei básica de 1934,como na de 1937,
foi o argumento predominante contrário à inclusão das mesmas
no Judiciário.

f

.'
•
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Para atender ao precitado mandamento constitucional,
o Ministé r io do Trabalho, sob o comando do polÍtico permambucano 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 Con
gresso Nacional em dezembro de 1935.

O renomado professor da

Unive~sidade de São paulo, Waldemar Ferreira,

que era o Presi

dente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi designado seu relator.
Travou-se, então, notável debate pÚblico a respeito
do

•

de lei, sobretudo no que tange ao poder

p~ojeto

confe:rido á Justiça do Trabalho.

normativo

Os reiterados pronunciamen,

tos de Oliveira Vianna e Waldemar Ferreira, que motivaram

va

rios discursos, artigos e editoriais, tomaram tal dimensão

e

profundidade, que acabaram condensados em dois livros de gran
de ressonância.
Waldemar Ferreira insurgia-se contra a competência,
afirmada no projeto governamental ·, para a Justiça do Trabalho
"estabelecer tabela de salá~ios e no~mas reguladoras das condiç·õ es dé trabalho" em dete~minados ramos de atividades

pro-

fissionais:

•

"a Justiça do

·.Tr~oal-h9,

no

~egime

brasileiro, tem a só e Única função

constitucional
de

questões entre empregadores e empregados,
pela legislação social.
tos.

dirimir
regidas

Resolve ela casos concre-

Resolvendo-os ·firma os preceqentes judiciá-

rios, 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 ju~
tiça ordinária.

Fora disso, não.

. .. . . . .. . .. ... .. .. . ....... . . . . ... .... .. . .. ... . . . .
~

Como, por outro lado, ainda pelo dispositivo
art.3, §1, da Constiuição, é vedado aos

do

poderes

I
1

'

.

•
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....
é

constitucionais delegar as suas atribuiçÕes -

e-

vidente que o ~ Poder Legislativo n~o pode delegar~
Justiça do Tnabalho a sua privativa competência de
legislar, estabelecendo, no julgamento dos

dissi-

dios, normas ge~ais reguladoras das condiçÕes
t~abalho".

do

( 2)

Vianna retrucou:

Olivei~a

"Admitindo que a norma
pelos tribunais do

ge~al

t~abalho,

decretada,em sentença,
possa ser considerada
...

uma norma legislativa, materialmente idêntica

•

as

normas gerais decretadas pelo Poder Legislativo
ainda assim, t~atando-se, sem dÚvida, de uma delegaç~o de poder, nem por isso esta delegaç~o,em fa-

ce da t~adição e da prática administrativa dos povos

modernos ·, poderia ser considerada como

inci-

dindo na censura do art.3º,parág~afo único,da. Con~
tituição
E, depois de
11

•

......... ..... . ... .. . ...... .. . . . . . ... . . ..

~essaltar

que a sentença normativa

é, no fundo, substancialmente ·, uma verdadeira arbi
t~agem,

um laudo de perito",

escreveu:
"Na verdade, o que há em tudo isto, como veremos,

,
e

a aplicação de principios e regras do direito judi., .
c~ar~o e processual comum a tribunais que foram in~
tituidos justamente com o objetivo de fugir,
quanto possivel, ao regime destas regras e
pios.

tanto
princi

Não fÔra a necessidade de evadir-se - no jul

gamento dos conflitos econÔmicos e do trabalho da

é

poca industrial - ao formalismo dos tribunais ordinários e aos seus critérios julgadores e os

tribu
(

,

.

..

-

nai s d o trabalho nao teriam surgido ,

cont inuan do

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 sen

-

tença coletiva nao e, uma sentença ••.

Batisados

com os mesmos termos e designaçÕes, com que são de
nominadas as velhas espécies tradicionais, dai pro
vêm estes equivocos de conceitução que explicam
desentendimento dos velhos juristas, em face

o
das

novas categorias do Direito Social" (3) .

•

Somente em 08 de junho de 1937 a Comissão de
tituição e Justiça aprovou o parecer do relator, com
sas emendas ao projeto governamental.

Cons
diver-

Ele se encontrava

na

Comissão de Legislaç ã o Social da Câmara, quando GetÚlio Vargas, com o ostensivo apoio das Forças Armadas, outorgou
Carta Politica de 1937.

E na mensagem que leu

à

Nação, para

justificar a nova ordem juridico-politica e o fechamento
Congresso, mencionou a resistência do Legislativo
ção do projeto de lei referente

•

à

a

à

do

aprova-

Justiça do Trabalho •

III - A Carta Polltica de 1937 e a criação da Jusça do Trabalho

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 Mi

nistro do Trabalho, IndÚstria e Comércio, Waldemar

-

Falcão,

designou a seguinte comissao para elaborar os - anteprojetos

à consecução do objetivo: o seu Consultor

Juridico

Francisco José Oliveira Vianna, que a presidiu, o

Professor

visando

Luiz Augusto de Rego Monteiro, mais tarde nomeado Procurador
Geral da Justiça do Trabalho, o Procurador do CNT Geraldo Au

(

I

.
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gusto Faria Baptista e os Procuradores do DNT Deodato Maia e
Helvecio Xavier Lopes.

Essa comissão, num trabalho

digno

dos maiores louvores, redigiu os projetos que se transformaram no Decreto-lei nº 1.237, de 1939, instituidor da Justiça
do Trabalho; no Decreto-lei nº 1.346, do mesmo ano, que

reo~

ganizou o Conselho Nacional do Trabalho; nos regulamentos da
Justiça do Trabalho (Decreto nº 6.596) e do CNT (Decreto

nº

6.597), ambos de 1940.

Simultaneamente, o Governo Federal expediu o

Decr~

to-lei nº 39, de 3 de dezembro de 1937, estabelecendo que,na
execução dos julgados das Juntas perante o Juizo do civel, a
defesa seria restrita a nulidades, prescrição ou

pagamento

da divida.

Para preparar a instalação dos Órgãos da

Justiça

do Trabalho foi designada competente Comissão, que funcionou
sob a direção do Presidente ·do Gonselho- Naéiànal do Trabalhq,
Francisco Barboza de Rezende, e a efetiva coordenação do Pro
curador Faria Baptista.

Seu trabalho, intenso e proficuo,m~

rece ser louvado nesta oportunidade.

Basta assinalar

qu~,

a

12 de maio de 1941, o Presidente da RepÚblica declarava ins-

•

talada a Justiça do Trabalho e, no dia seguinte, os oito Con
selhos Regionais, com as trinta e seis Juntas,

iniciavam,

de fato, o seu funcionamento.

IV - A integração da Justiça do Trabalho no Poder
Judiciário

Não obstante vinculado ao Ministério do Trabalho ;
IndÚstria e Comércio para o trato de questÕes

administrati-

vas (orçamento, pessoal e material), a legislação assegurava
a autonomia da Justiça do Trabalho, tendo o Presidente da

R~

pÚblica a ela se referido como a "nova magistratura",no dis-

I
I

..

•

'
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curso de 12 de maio de 1941 com o qual a declarou instalada.
Conforme assinalei no meu primeiro livro (4),o seu
judiciário estava imanente na Carta Magna.

caráter

E a colenda Cor

te Suprema, em decisão ~ histÓrica~ .definiu a ·questão:

"essa Justiça especial, autônoma, que gravita fora
da influência da Justiça comum, pode aplicar, t~
bém, preceito constitucional, ou deixar de apliéálo.

Ora, quando suas decisÕes : ferem

preceito

constitucional - e só então - é que caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal.

De fa

to, é a este que compete a guarda soberana da lei
constitucional, ferida que seja através de

qual-

quer Órgão judicante, inclusive a Justiça do

Tra

balho" (5).

Estava plantado o embrião da integração

constitu-

cional da Justiça do Trabalho no Fbider Judiciário, que se ve
rificou com a Lei Maior de 1946 (art.94), assegurado o poder
normativo dos seus tribunais para "estabelecer normas e

con

diçÕes de trabalho", nos casos especificados em lei, ao

ju.!_

gar os dissidios coletivos (art. 125, § 2º).

•

Nessa fase, foi decisiva a atuação do ilustre

ma-

gistrado Geraldo Bezerra de Menezes, então Presidente do Con
selho Nacional do Trabalho:

a) junto ao Senador At~lio

Vi-

vacqua, relator da matéria na Assembléia Constituinte, defe~
deu, com sucesso, a integração dos tribunais do trabalho

no

Poder Judiciário e o expresso reconhecimento do seu

poder

normativo, no julgamento dos dissidios coletivos de

traba-

lho;

b) com a colaboração do seu emérito colega Délio Mara-

nhão, obteve

do Presidente Eurico Gaspar Dutra - junto

quem gozava de grande prestigio - a assinatura do ·_
lei

a

Decreto-

nº 9.797, de 9 de setembro de 1946, determinando as

mod~

ficaçÕes necessárias ao funcionamento da Justiça do Trabalho

r

•
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como parte do Poder Judiciário, tal como previsto na Constituição que seria promulgada poucos dias depois.

A Carta Magna de 1967 manteve o poder normativo da
Justiça do Trabalho (art. 142, § 1º) e a composição
ria dos seus Órgãos (art. 141) e foi além:

paritá-

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

propor-

çÕes indicadas, tanto nos Tribunais Regionais, como no Tribu
nal Superior do Trabalho (art.l41, §§ 1º e 5º);

b)limitou o

recurso para o Sup~emo Tribunal Federal às decisÕes

contrá-

~ias 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 e 115).

V - O poder normativo dos ·' tribunais do trabalho

•

Nos seus cinqüenta anos de funcionamento, a
ça do Trabalho não parou de crescer:

em 1990, as Juntas so-

lucionaram 1.053.237 açÕes, os Tribunais Regionais
e o Tribunal Superior do
ser enfatizado

é

T~abalho

Justi

20.473.

129.379

Mas, o que

que conciliou e julgou milhares de

deve
proces-

sos de dissidio . coletivo,preve~indo ou pondo fim a conflitos
coletivos abertos entre empregadores e trabalhadores.

No

prudente e adequado exercicio de seu poder normativo, a Justiça do T~abalho vem realizando obra de notável
,

-

r~percussao

,..

socio-economica.

No momento em que volta à baila a discussão
competência normativa, que muitos pretendem abolir

sobre
a

.

... .
~

I • •
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,
fim de estabelec e r a arbitr a gem facultativa, convem tecer

gumas consideraçÕes a propÓsito desse tema, de tanta

al

magnitg

de.
A possibilidade dos tribunais do trabalho

proferi-

rem, nos diss!dios coletivos, sentenças constitutivas de

di

reito novo, pela criação ou revisão de normas e condiçÕes

a-

plicáveis às relaçÕes de trabalho das categorias

ou empresas

em lit!gio,acabou consagrada pelas ConstituiçÕes de - 1946,1967
e 1988 - as três que inseriram essa Justiça especializada

no

Poder Judiciário.

Os que se insurgem contra a manutenção desse

poder

normativo, alegam, geralmente, que se trata de uma forma

de

intervençãb estatal inspirada em modelo corporativo, que

de-

ve ser abolida para ensejar a auto-composição

dos

conflitos

coletivos de trabalho.

O só fato de ter sidb o poder normativo atribu!do

...

a

"Magistratura del Lavoro'·' , insti tuida por Mussolini, não signi
fica que ele deva ser abolido.

O fascismo sempre mereceu

nossa critica veemente pelo que ele representava como

•

a

sistema

polltico, desprezandb 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 Proc e ssual, que contaram com o

gênio

jurldico de Carnelutti e Chiovenda.

Todavia, como recordou JÚlio César do Prado
em recente conferência sobre o tema, muito

antes

se tornar fascista, a Nova Zelândia instituiu

"a

obrigatÓria nos conflitos de trabalho, a cargo da

da

Itália

arbitragem
Corte

Arbitragem, com participação triparticipe; vale dizer,
tuida por um magistrado e dois assessores nomeados

Leite,

de
consti

pelos

sin

'
I

""

•

'

l

- 10 -

dicatos dos trabalhadores e pelas entidades patronais" - Cor
te que, no dizer de Lord Bryce, "exerceu um poder de

legis-

lar virtualmente continuo em tudo que diz respeito às
çÕes do patronato com seus empregados" (6).
gistrou

rela-

Aliás, como

re

Vianna, ao defender o primitivo projeto so-

Olivei~a

bre a Justiça do Trabalho, não há nenhum fundamento na

ale-

gação de que essa competência normativa é de inspiração corporativa, pois, à época, ela era encontrada em paises

demo-

cráticos e liberais como a Aust~ália, a Nova Zelândia, a
namarca e a Noruega, além do México e da Turquia.
cluia:

•

·E

Di
con-

"Não há nenhuma correlação entre competência normat~

va e regime corporativo

O fundamento da

normatividade

é orgânico e não politico" (7).
,

Como ja foi ressaltado neste

t~abalho,

a

decisão

constitutiva de di~eito novo nada mais é do que a arbitragem
compulsÓrio do conflito coletivo de trabalho.

E essa compe-

tência pode ser conferida, tanto a Órgão administrativo permanente, encarregado da a~bit~agem obrigatÓria, como a tribu
nal do trabalho.

A sentença normativa por este proferida se

equipara ao laudo

a~bitral.

E nem se invoque o fato de

fi-

car a arbitragem circunscr,ita às questÕes equacionadas pelas

•

partes, porque a sentença do tribunal também há de ser prol~
tada dentro da 1'li tiscontestatio,"caracterizada pela

petição

inicial e a contestação.

A circunstância de muitos tribunais do trabalho não
pe~tencerem ao Judiciár,io e se manifestarem sobre os

tos coletivos sob a forma de arbitragem gerou a
ent~e muitos ,de que o Brasil

é

confli

impressao,

dos raros paises - para

guns, o único - que confere competência normativa à

al-

Justiça

do Trabalho.

Entretanto, segundo revelou a Organização Interna-

~cional do Trabalho (OIT) em recente estudo de direito

compa~

1

......
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rado, a arbitragem obrigatÓria atribuida a Órgãos administra
tivos ou institucionalizados em tribunais do trabalho é
mum nos paises do chamado Te~ceiro Mundo.

co-

Os primeiros fun-

cionam na Aust~ália, Bolivia, Camerum, ColÔmbia, Costa

do

Marfim, Costa Rica, Egito, Equado~, Gana, Grécia, Indonésia,
Serra

Libano, Libia, Madagascar, Malásia, Nova Zelândia, ··
LeÔa, TÚnes, Turquia, Uganda, Venezuela e Zâmbia.

Os tribu-

nais do trabalho, com poder normativo ou arbitragem, se
cont~am no B~asil, Guatemala,

en-

India, Jamaica, Kênia, México,

Nigéria, Paquistão, Singapu~a, Sri Lanka, Tanzânia e Trinidá
-Tobago.

daqueles

E a OIT esclarece ainda que, em muitos

paises, o Órgão administrativo de arbitragem compulsÓria

,

e

presidido por um magistrado da Corte Suprema, de tribunal su
pe~io~ ou de tribunal do tr,abalho.

É o que corre na

lia, Camerum, Costa Rica, Egito, Grécia, Libano,

Austrá

Madagascar

e Tur,quia (8).

Discorrendo sobre o tema,em face do direito mexica
no, o Professor Nestor de Buen

"Foi

•

escreveu:

aos Tribunais que se instalaram

em

nosso pais, ao entrar em vigor a Constituição

de

1917, que se atribuiu a função de arbitragem.

A

e~amente

respeito, o item XX, que hÓje corresponde à seçãó
A do artigo 123, dispÕe que "as

divergências

ou

os conflitos entre o capital e o trabalho ficarão
sujeitos

à decisão de uma Junta de Conciliação

e

Arbitragem, composta por nÚmero igual de represe~
tação dos trabalhadores e dos empregadores, e

um

do Governo" (a).

E aduziu que a arbitragem no México, em relação ao

Direi to

do Trabalho, não tem o mesmo significado que apresenta em ou
tras disciplinas, porquanto é obrigatÓria, exceto em caso de
~greve, quando dependerá da solicitação da classe trabalhado-

-12-

-

ra ou da previsao em aonvençao coletiva (Lei Federal do Trabalho, art. 469, III e IV) (10).

Apesar de não estarem essas Juntas incluidas formal
mente no Judici~rio,

''do ponto de vista material, as Juntas de Concilia
ção de Arbitragem são verdadeiras autoridades

j~

risdicionais, porquanto se encarregam de resolver
todos e cada um dos conflitos trabalhistas que se
submetem

•

à s ua jurisdição" (11) •

O exemplo mexicano tem muita pertinência no desen,

pais

volvimento deste trabalho, seja porque se trata de um

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, corno se infere do

art.

919 do seu CÓdigo do T~abalho:
"A Junt~,a fim de conseguir o equillbrio 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 estabelecirnento;sern que,
em nenhum caso possa reduzir os direitos

,

minimos

consignados nas leis".

É inquestionável que a auto-composição do conflito
de trabalho constitui o ideal que deve ser fomentado e motivado, a fim de afastar, sempre que possivel, a solução heterônorna.

Entretanto, o êxito da negociação coletiva, com . ou

sem greve, pressupÕe a existência de sindicatos fortes e

a-

tuantes, com expressiva representatividade dos trabalhadores.
Não basta que tais sindicatos existam em. algumas regiÕes ou em

f

-

'

•
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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 facu!
,

tativa, certo é que os sindicatos mais fracos

,

conseguem

so

melhorar as codiçÕes mi n imas de trabalho através da arbitragem obrigatÓria ou da sentença normativa do tribunal compete~
te.

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 compr~
ensão, estabelece o diálogo - fatores que se reduzem na

ra-

zão direta do subdesenvolvimento econÔmico •

•

Esse quadro explica por que paises em vias de

de

senvolviemnto 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

·: paises

,

caracteriza o intervencionismo básico do Estado nas relaçÕes
de trabalho, estabelecendo . limites

à

autonomia da vontade pa

ra preservar a dignidade do ser humano no seu direito

à

vida.

Convém sublinhar, bem sublinhado,que intervencionis

•

mo básico, assim como os mecanismos de sÓlução

compulsÓria

dos conflitos, não impedem que as condiçÕes minimas de prote,...

çao ao trabalho sejam melhoradas pelos instrumentos da
,..,

ciaçao coletiva, quando a autonomia privada coletiva

negopuder

.c omplementar e ampliar o nivel resultant e das normas imperati
vas • . E a ação neste sentido desenvolvida pelos

sindicatos

mais expressi v os, com a conquista de novos direitos ou amplia
,...

çao dos impostos por lei, acaba por influenciar os

menciona-

dos 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_ consti-

tui, nessa hipÓtes~

um fator de equidade social no

conjll!2.

-

..
- 14-

to das categorias.

-

Quando a organizaçao sindical se engrandece em termos nacionais, contando com associaçÕes expressivas em

todas

as atividades, as prÓprias centrais sindicais geralmente

se

incumbem de evitar o desnivel acentuado entre as condiçÕes de
trabalho dos diversos setores da economia, especialmente
concernente

aos salários.

no

Os acordos neste sentido firmados

na Espanha e na Itália são eloquentes exemplos dessa preocup~
ção macroeconÔmica, posto que os sindicatos de base e as

parâmetros

presas atuam, na negociação coletiva, dentro dos

•

pre-fixados nesses acordos.
vel

em-

Assinale-se que, sendo, o

desni

significativo, a população das regiÕes mais pobres, ne-

las incluidos os trabalhadores, é onerada com o

custo

dos

bens produzidos nas regiÕes industrializadas, que hão de computar as vantagens conquistadas pelos respectivos empregados.

É o que se verifica no nosso Páis; o trabálhador do nordeste,
por exemplo, ao adquirir uma televisão ou uma geladeira, paga
o custo das condiçÕes de t .r abalho que ele não tem, Óbviamente
inserido no preço do bem produzido.

Dai a conclusão do

pro-

fessor Sagardoy Bengoechea no sentido de que, em escala de ma
croeconomia,

•

é

necessáro coordenar os acordos salariais,deven

do os cri'térios de fixação ser estabelecidos a nivel setorial
ou intersetorial

, Alguns juristas se insurgem contra a solução dos con
flitos coletivos por tribunais do trabalho, porque não
tem que uma decisão do Judiciário possa ter, ao mesmo
corpo de sentença e alma de lei.
drei,

admitempo,

Mas, como ponderou Calaman-

"No fundo, esta duplicidade de aspectos das

decisÕes

da magistratura do trabalho não é mais que uma projeçao

no

campo processual da duplicidade de aspectos que, no campo

do

direi to substantivo, apresenta o contrato cqletivo" ( 13).

Na sua renomada obra sobre a matéria, o emérito pro-

.- 1 5-

fessor Alfredo Ruprecht enumera as vantagens da solução juri~
dicional e reproduz os prununciamentos favoráveis a esse

en-

tendimento dos conceituados Tissembaum, Garcia Oviedo,Couture,
Calamandrei, Luigi de Li tala, Ramj_rez Gronda, Délio
e Egon Gottschalk.

E recorda

o pronunciamento

do

Maranhão
4

primeiro

desses juristas, para quem

"O conteÚdo intrinseco da justiça social,que

diz

respeito ao aspecto distributivo, impÕe a necessidade de criar ou modificar a norma e nisto se
seia a competência normativa da magistratura

•

trabalho, pelo que a função jurisdicional não

bado
,

e

mais meramente declarativa, mas também constitutiva, e nisto encontrariam sua justificação os trib~
nais do trabalho para solucionar os conflitos cole
ti vos" ( 14).

Em face de todo o

exposto,afigura~se-nos

qu~,no

Br~

sil, ainda é inoportuno cogitar-se da extinção da competência
normativa dos tribunais do trabalho. Esses; desempenham, no to
cante ~s categorias insuficientemente organizadas em

sindica

tos, relevante missão, que se traduz em fator de equidade so-

•

cial no conjunto dos diversos setores da economia

nacional .

Por seu turno - e de um modo geral - esses tribunais vêm exe~
cendo o poder normativo com elogiável ponderação, sendo certo
que, na aplicação da lei de greve, e Tr~Ynal Superior dQ
balho constitui a derradeira cidadela na esfera dos

ra

superdi-

reitos dos cidadãos, muitas vezes afrontados propositadamente
po~

poderosas organizaçÕes

sindicais.

\

.. ..
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1.

0 OBJETIVO DESTA PALESTRA

Sessenta anos depois de instalada a Justiça do Trabalho, parece oportuno recordar os fatos marcantes da sua
história e focalizar alguns aspectos de relevo que hoje preocupam os que a integram e aqueles que nela militam.
* Palestra proferida em 4 de maio de 2001.
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A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E O PRIMEIRO
PROJETO SOBRE A JUSTIÇA DO 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 n.
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, também, no entãÓ Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as Comissões Mistas de Conciliação
(Decreto Legislativo n. 21.396, de 12.05.32), para os conflitos coletivos do trabalho, e o Conselho Nacional do Trabalho, criado como órgão consultivo em 1923 (Decreto n.
16.027) e transformado em 1934 (Regulamento aprovado
pelo Decreto n. 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 di versa, mas visando ao mesmo fim, foi apresentada pelo Deputado WALDEMAR FALCÃO,
que anos mais tarde, como Ministro do Trabalh<;>, participaria dos principais atos concernentes à instituição, regulamentação e instalação 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 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.

•
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122, caput). E, no parágrafo único desse artigo, assegurou-se a paridade de representantes das duas classes nos
Tribunais do Trabalho e nas comissões mistas de conciJiação - órgãos que seriam presididos por "pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual", de livre
nomeação do Governo Federal.
Conforme registrou o emérito GERALDO MONTEDÔNEO
BEZERRA DE MENEZES, que, em 1946, se tornou um· dos baluartes da integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário,
a expressa inserção dos seus órgãos no capítulo da ordem
econômica e social, tanto na lei básica de 1934 como na de
1937, foi o argumento predominante contrário à inclusão
das mesmas no Judiciário.
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 e WALDEMAR FERREIRA, que motivaram vários discursos, artigos e editoriais, tomaram tal dimensão e profundidade, que acabaram condensados em dois
livros de grande ressonância.
WALDEMAR FERREIRA, insurgindo-se contra a competência,
afirmada no projeto governamental, para a Justiça do Trabalho
"estabelecer tabela de salários e normas reguladoras das
condições de trabalho" em determinados ramos de a ti vidades profissionais, verberava:
"A Justiça do Trabalho, no regime constitucional brasileiro,
tem a só e única função de dirimir questões entre empre-

•
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gadores 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. Fora isso, não.
[ ... ] " .
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 regras do direito judiciário e processual comum a tribunais que foram instituídos justamente
com o objetivo de fugir, tanto quanto possível, ao regime
destas regras e princípios. Não fora a necessidade de evadir-se- no 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
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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 8 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 a resistência do
Legislativo à aprovação do projeto de lei referente à Justiça
do Trabalho.

3.

A CARTA POLÍTICA DE 1937 E A CRIAÇÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

O Estatu.to 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
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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 N acionai
do Trabalho; nos regulamentos da Justiça do Trabalho (Decreto n. 6.597), ambos de 1940.
Logo após a vigência da Lex fundamentalis 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 di vida. 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 designada competente Comissão, que funcionou
sob a direção do Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, FRANCISCO BARBOSA DE REZENDE, e a efetiva coordenação do Procurador GERALDO FARIA BAPTISTA. Seu trabalho,
intenso e profícuo, merece ser louvado nesta oportunidade.
Basta assinalar que, a 1o de maio de 1941, o Presidente da
República declarava instalada a Justiça do Trabalho e, no dia
seguinte, os oito Conselhos Regionais, com as 36 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",
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discurso de 10 de maio de 1941, com o qual a declarou
instalada. Conforme assinalei no meu primeiro livro (Manual da Justiça do Trabalho, Rio de janeiro, 1942), o seu
caráter judiciário estava imanente na Carta Magna. E a colenda
Corte Suprema, em decisão histórica, definiu a questão:
00

" ... 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 caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal. De fato, é a este que compete a guarda soberana da
lei constitucional, ferida que seja através de qualquer órgão judicante, inclusive a Justiça do Trabalho."

4.

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, § 2°).
Nessa fase, foi decisiva a atuação do ilustre 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 DUTRAjunto a quem gozava de grande prestígio - a assinatura do
Decreto-Lei n. 9.797, de 9 de setembro de 1946, cujo projeto elaborou, com a preciosa colaboração do doutíssimo
DÉLIO MARANHÃO, determinando as modificações necessárias
ao funcionamento da Justiça do Trabalho como parte do
Poder Judiciário, tal como previsto na Constituição que se-
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ria promulgada poucos dias depois. Em conseqüência, os
Conselhos Regionais do Trabalho passaram a Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho N acionai 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, §§ 1o 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 e 115).

5.

ESTRUTURA E MOVIMENTO PROCESSUAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Justiça do Trabalho, que começou a funcionar em
maio de 1941 com 36 Juntas de Conciliação e Julgamento e
8 Conselhos Regionais do Trabalho, além do preexistente
Conselho Nacional do Trabalho, possui hoje:
a) 1.109 Varas de Trabalho, com jurisdição em 4.728
Municípios (somente 833 unidades municipais são
atendidas por Juízes da Justiça Estadual);
b) 24 Tribunais Regionais do Trabalho;
c) o Tribunal Superior do Trabalho.
De 1o de janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 2000,
as Juntas de Conciliação e Julgamento, hoje transformadas
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em Varas de Trabalho, receberam 36.144.115 ações, na seguinte progressão:
a) Década
b) Década
c) Década
d) Década
e) Ano de

de 60- 3.333.214;
de 70- 4.827.884;
de 80 - 8.911.179;
de 90 - 17.350.7 54;
2000- 1.721.084.

No ultimo ano do século XX foram distribuídos:
a) 406.672 processos aos TRT;
b) 125.373 processos ao TST.
Consoante revelou o Presidente do TST, Ministro ALMIR
na exposição feita ao Senado Federal, em 28
de março deste ano, a média de conciliação é de 45%. E,
dos dissídios individuais não conciliados ou arquivados, 56%
sobem, em grau de recurso, aos Tribunais Regionais, e 19%
ehegam ao TST.
PAZZIANOTTO,

6.

CAUSAS DA HIPERTROFIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO

Não obstante o gigantismo da estrutura orgânica que
registramos, o impressionante volume de ações ajuizadas
nos últimos anos tem impossibilitado a rápida solução dos
litígios, não obstante o esforço, quase sempre demasiado,
dos magistrados.
Diversas são as causas do exagerado número de ações:
a) alta rota ti v idade da mão-de-obra, gerando, de um
modo geral, reclamações dos trabalhadores despedidos;
b) excesso de empregados não registrados, os quais
ajuízam reclamações quando são dispensados;
c) abuso de contratos simulados, sob o rótulo de
terceirização ou de cooperativa de trabalho, com a
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evidente intenção de encobrir verdadeiras telações
de emprego, por isto que os pr~st~dores dó"'s serviços traball}am sob o poder de ~Ómando (diretivo,
hierárquico e disciplinar) da émpresa contratante;
d) conscientização dos setls direitos pg.r parte de trabalhadores rurais e doméstiços;
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 sentenças;
g) cultura desfavorável à mediação de terceiros e à arbitragem para a solução das controvérsias trabalhistas, sobretudo no que tange aos conflitos coletivos.
Isso sem falar nos vários planos econômicos que feriram direitos adquiridos, motivando milhares de ações trabalhistas. E, recentemente, a inserção do § 3°, do art. 114,
da Constituição, pela EC-20, de 1998, com a criticável regulamentação da Lei n. 10.035, de 2000, tumultuou o processo legal da cobrança das contribuições previdenciárias e do
FGTS, que hoje pode ser objeto de decisões tanto da Justiça Federal como da Justiça do Trabalho. Demais disto, a
coisa julgada, resultante da sentença homologatória de acordo
celebrado pelos litigantes, tornou-se vulnerável, ao permitir
recurso de quem não foi parte na configuração da lide. O
processo de execução, que já vem sendo retardado pelo
exagero das sentenças ilíquidas, será ainda agravado em
conseqüência do procedimento agora estabelecido para a
cobrança das aludidas contribuições.
7.

DIREITO COMPARADO

Sem embargo da declaração de conhecido Senador brasileiro, com ampla ressonância na mídia, de que só existem
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Tribunais do Trabalho no Brasil, certo é que a grande maioria dos países é dotada de organismos especiais, administra. ti vos 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, entre 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 dissídios individuais e
aos 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,
Hungria, México, Singapura, Turquia e Uruguai. Referiu-se, ainda, a muitos países africanos, e a Argentina, Dinamarca, Filipinas, Reino Unido, Suécia e Venezuela, que
possuem algumas características que as diferenciam dos demais
(Doc. GB-262/177-2, p. 41-42). 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.

,
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Quanto aos conflitos coletivos de trabalho, a OIT esclarece que em diversos países da Áfri~a, América Latina e
Ásia as funções de conciliação e medi~ção 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. c i t., p. 3 7).
Na Alemanha, Bélgica e Suíça os procedimentos de
mediação são instituídos, geralmente, por convenções coletivas para os 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, Índia, Malásia, Polônia e Singapura é obrigatória, sendo que essa compulsoriedade é mais freqüente
em relação aos conflitos coletivos que afetam os serviços
públicos.
lnocorrendo 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-lo ou decidi-lo. No direito
comparado prevalece a arbitragem voluntária, instaurada
por consenso das partes, para a solução dos conflitos de
interesse (socioeconômicos). A arbitragem pode ser atribuída a um ou mais árbitros privados, a órgãos da Administração Pública ou, ainda, a Tribunais.
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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 desequilíbrio entre o poder
dos empregadores e o dos sindicatos inibe a negociação
coletiva" (Trad. cit., p. 39). E aduz que em 29 países de
todos os continentes a arbitragem obrigatória compete a
órgãos administrativos comumente presididos por magistrados, enquanto que em nove outros "os tribunais do trabalho são competentes para arbitrarem os litígios coletivos
econômicos" ( Conciliación y arbitrage em los conflitos
de trabalho. 2. ed. Genebra, p . 175-80).
Nos países em que se atribui a Tribunais de Trabalho
(por exemplo, Guatemala, Índia, 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 PLÁ RODRIGUEZ de que
"A decisão judicial resulta extremamente parecida com a
arbitragem de direito, com a particularidade de que a decisão é dada por um juiz ou tribunal". (A solução dos conflitos trabalhistas. Trad. de Wagner Giglio. São Paulo:
LTr, 1986, p. 25).

O 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?
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É inquestionável que a autocomposição do conflito de
trabalho constitui o ideal que deve ser fomentado e motivado, a fim de afastar, sempre que possível, a solução
heterônoma. Entretanto, o êxito da negociação coletiva, com
ou sem greve, 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 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 cole ti v a. O poder norma ti v o
ou arbitral compulsório constitui, nessa hipótese, um fator
de eqüidade social no conjunto das categorias.
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
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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 en honneur
de François Gény. Paris, 1938, p. 175).

8.

0 PROJETO DE REFORMA DO PODER
JUDICIÁRIO

A proposta de Emenda Constitucional n. 29, aprovada
pela Câmara dos Deputados, ora tramitando no Senado Federal, é ampla na sua abrangência, mas tímida na consecução dos seus objetivos, embora contenha algumas normas
elogiáveis.
Quanto à Justiça do Trabalho, esta revê todas as disposições constitucionais que lhe concernem (arts. 111 a 116).
Merece registro, neste ensejo, por sua relevância, o
regramento da competência da Justiça do Trabalho. Desde
logo cumpre assinalar a contradição entre o disposto nos
incisos I e VIII do art. 115. O primeiro amplia a jurisdição
trabalhista ao substituir a expressão " ... e, na forma da lei,
outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho",
por processar e julgar "as ações oriundas das relações de
trabalho". Mas o inciso VIII repete a regra do art. 114 ainda vigente, que o inciso I quis alterar, ao estatuir que "Compete
à Justiça do Trabalho processar e julgar, na forma da lei,
outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho".
Como sabemos, "relação de trabalho" é gênero da qual "relação de emprego" é espécie, alcançando, portanto, a prestação de serviços autônomos, inclusive de profissionais liberais. Não somos contrários à atribuição dessa competência aos Tribunais do Trabalho. Afigura-se-nos, porém, que,
enquanto a Justiça Especializada estiver hipertrofiada, a ques-
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tionada competência não deveria ser lata, mas limitar-se às
hipóteses autorizadas por lei.
O disposto no inciso II, relativo às ações sobre o direito de greve, deveria ser englobado com o estatuído nos § §
1°, 2° e 4° do mesmo art. 115, que cogitam da negociação
coletiva, da arbitragem, da decisão nos dissídios coletivos e
da legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho nos
casos de greve em atividade essencial com possibilidade de
lesão do interesse público. A fusão desses preceitos propiciaria o aperfeiçoamento das respectivas normas, eis que,
pelo projeto em foco, eles não facultam o ajuizamento de
dissídio cole ti v o, mesmo por consenso das partes, quando
malograr a negociação coletiva e também não definem a
natureza do poder do tribunal, limitando-se a acentuar que
lhe cumpre "decidir o conflito".
A inclusão, no rol da competência da Justiça do Trabalho, das ações de caráter sindical (inc. III), dos mandados de
segurança, habeas corpus e habeas data relacionados com
matéria de sua jurisdição "(inc. IV); dos conflitos de competência (inc. V) e das ações de indenização por dano moral ou
patrimonial decorrentes da relação de trabalho (inc. VI), não
merece crítica, embora já se tenha firmado jurisprudência
sobre algumas dessas hipóteses. No tocante à ampla competência para "as ações relativas às penalidades administra ti v as
impostas aos empregadores pelos .órgãos de fiscalização das
relações de trabalho" (inc. VIII), entendemos ser conveniente esclarecer que o seu ajuizamento só deveria ser admitido
após esgotar-se a instância administrativa.
O art. 116 legitima o funcionamento da Comissão de
Conciliação Prévia, encerrando o questionamento sobre a
constitucionalidade do seu funcionamento e propicia a criação de órgãos de mediação e arbitragem, sem caráter jurisdicional. Aliás, o anteprojeto da Academia N acionai de
Direito do Trabalho sobre as comissões paritárias de conciliação, malcopiado pelo projeto que se transformou na Lei
n. 9 .958, de 2000, dispunha sobre a arbitragem por consenso das partes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito produz normas que regem as relações humanas 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°, n. XXXV).
Nesta fase de inquietação e de transformações no mundo
do trabalho, decorrentes das repercussões sociais da revolução tecnológica e das medidas econômicas, é mister que
se mantenham sempre atualizados os instrumentos de que
se valem os grupos sociais e os indivíduos para que não
seja entravada a aplicação do direito, porque dele depende,
em decisivo apelo, a distribuição da Justiça.
Como ressaltou o magistrado mineiro CARLOS ALBERTO
REIS DE PAULA, que integra o egrégio Tribunal Superior do
Trabalho, hoje é, justamente, "o momento do Direito do
Trabalho, porque todas as vezes que se acentuam as desigualdades, o Direito busca diminuir essas desigualdades.
Ora, o Direito que cuida disso, na órbita da relação capital/
trabalho, é o Direito do Trabalho" (Revista AMATRA-3,
Belo Horizonte, p. 3, set. de 2000).
Daí o oportuno pronunciamento da AMATRA do Estado do Rio de Janeiro, em nota oficial, no sentido de que:
"É de se estranhar que, exatamente numa conjuntura de
recessão econômica, crescimento da inflação e desemprego desenfreado, surjam arautos de soluções milagrosas
que pregam o fim da única Justiça Especializada nos conflitos trabalhistas, o último recurso daqueles que emprestam sua força de trabalho para a construção de um país
melhor."

É evidente que os tribunais que compõem a Magistratura brasileira e as regras processuais que os dinamizam
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I- O objetivo deste trabalho; II- A Constituição de 1934 e o primeiro
projeto s bre a Justiça do Trabalho; III- A Carta Política de 1937 e a
criação da
tiça do Trabalho; IV- A integração da Justiça do trabalho
no Poder Judiciârjo; V- A hipertrofia da Justiça do Trabalho; VI- Os
procedimentos próprios de conciliação; VII- O poder normativo da
Justiça do Trabalho.

I- Q objetivo deste trabalho
Cinqüenta e cinco anos depois de instalada a Justiça do Trabalho, parece
oportuno recordar os fatos marcantes da sua história e focalizar alguns aspectos de relevo que
hoje preocupam os que a integram e aqueles que nela militam.

II- A Constituição de 1934
Trabalho

~ Q

pnme1ro projeto sobre

ª Justiça do

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 n° 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, também no então
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as Comissões Mistas de Conciliação (Decreto
Legislativo n° 21.396, de 12.5.32), para os conflitos coletivos do trabalho, e o Conselho
Nacional do Trabalho, criado como órgão consultivo em 1923 (Decreto n° 16.027) e
transformado em 1934 (Regulamento aprovado pelo Decreto n° 24.784) em instância recursal
da Previdência Social e julgadora dos inquéritos instaurados contra empregados estáveis de
empresas concessionárias de serviço público.
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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 peloDeputado 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 lli1Q ~ 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 - órgãos que seriam presididos por"pessoas
de experiência e notória capacidade moral e intelectual", de livre nomeação do Governo
Federal.
Conforme registrou o emérito Geraldo Montedôneo Bezerra de Menezes
, que, em 1946, se tomou um dos baluartes da integração da Justiça do Trabalho no Poder
Judiciário, a expressa inserção dos seus órgãos no capítulo da ordem econômica e social,
tanto na lei básica de 1934, como na de 193 7, foi o argumento predominante contrário à
inclusão das mesmas no Judiciário.
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Para atender ao precitado mandamento constitucional, o Ministério do
Trabalho, sob o comando do político pemambucanoAgamenon Magalhães e a supervisão
do jurista e sociólogo fluminense OliveiraVianna, 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 ~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 .e Waldemar Ferreira, que motivaram vários discursos,
artigos e editoriais. tomaram tal dimensão e profundidade, que acabaram condensados em
dois livros de grande ressonância.
Waldemar Ferreira insurgindo-se contra a competência, afirmada no
projeto governamental, para a Justiça do Trabalho "estabelecer tabela de salários e normas
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·· 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. F ora isso, não.

"
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". (2)
5'~

Oliveira Vianna retrucou:
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"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 o,
,
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,
•
da const't
. ,. , .......................................................... .
paragra1o
un1co,
1 u1çao
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 regras do direito judiciário e processual comum a tribunais que foram
instituídos justamente com o objetivo de fugir, tanto quanto possível, ao
regime destas regras e princípios. Não fora a necessidade de evadir-se - no
julgamento dos conflitos econômicos e do trabalho da época industrial -ao
formalismo dos tribunais ordinários e aos seus critérios julgadores e os
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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
( ~~ o.A->l-- ~~
~
categorias do Direito Social"
o
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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 F orças Armadas, outorgou a Carta Política de 193 7 E na mensagem
dirigida à Nação, para justificar a nova ordem jurídico-política e o fechamento do Congresso,
foi mencionada a resistência do Legislativo à aprovação do projeto de lei referente à Justiça
do Trabalho.
o

111 - A Carta Política de 193 7 e a criação da Justiça do Trabalho
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 seuConsultor
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.
Simultaneamente, o Governo Federal expediu o Decreto-lei n° 39, de 3 de
dezembro de 1937, estabelecendo que, na execução dos julgados das juntas perante o Juízo
do Cível, a defesa seria restrita a nulidades, prescrição ou pagamento da dívida. Asseguravase, assim, mesmo antes da instituição da Justiçado Trabalho, a intangibilidade das decisões
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· 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 designada
competente Comissão, que funcionou sob a direção do Presidente do Conselho Nacional do
Trabalho, Francisco Barbosa de Rezende~ e a efetiva coordenação do Procurador Faria
Baptista. Seu trabalho, intenso e proficuo, merece ser louvado nesta oportunidade. Basta
assinalar que, a 1o 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 1o de maio de 1941 com o qual a
declarou instalada. Conforme assinalei no meu primeiro livro (4), 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 aplicálo. Ora, quando suas decisões ferem preceito constitucional - e só então - é
que caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal. De fato, é a este
que compete a guarda soberana da lei constitucional, ferida que seja através
de qualquer órgão judicante, inclusive a Justiça do Trabalho"( 5).

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), assegurado
o poder normativo dos seus tribunais para "estabelecer normas e condições de trabalho", nos
casos especificadós em lei, ao julgar os dissídios coletivos (art. 125, § 2°).

Nessa fase, foi decisiva a atuação do ilustre magistrado Geraldo Bezerra
de Menezes, então Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: a) junto aoSenador Atílio
Vivacqua, 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 d<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, cujo projeto elaborou com a preciosa colaboração do
doutíssimo Délio Maranhão, determinando as modificações necessárias ao funcionamento da
Justiça do Trabalho como parte do Poder Judiciário, tal como previsto na Constituição que
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, §§ 1o 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 e 115).
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V- A hipertrofia da Justiça do Trabalho
O desenvolvimento econômico brasileiro, a extensão da legislação do
trabalho às atividades rurais e a multiplicação das entidades sindicais, somadas à excessiva
rotatividade da mão-de-obra, à ausência de procedimentos para conciliação dos litígios
individuais no âmbito empresarial e, ainda, à inexistência de mecanismos de mediação dos
conflitos coletivos de trabalho - são fatores determinantes do considerável aumento de
processos ajuizados na Justiça do Trabalho. Aduza-se a circunstância de muitos
empregadores só admitirem assinar acordos e quitações nas Juntas de Conciliação e
Julgamento, formentando, para tanto, o ajuizamento de ações simuladas sobre as quais já
houve prévio entendimento.
Consoante revelou o MinistroJosé Ajuricaba da Costa e Silva, atual
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na excelente e fundamentada exposição que fez

' na Câmara dos Deputados, em 17 de outubro de 1995, foram distribuídos à Justiça do
Trabalho:
a) na década de 60_ ____...3.333.214 ações
4.827.884 ações
b) na década de 70
c) na década de 80
8.911.179 ações
No primeiro semestre de 1995, as Juntas receberam 896.365, a indicar que, no
correspondente exercício, cerca de 1. 700.000 processos seriam distribuídos aos órgãos da
Magistratura do Trabalho.
O número de Juntas e de Tribunais Regionais, ou de Turmas desses
Tribunais, tem crescido significativamente: 1.09j órgãos de primeiro grau e 21!/ de segundo.
Por via de conseqüência, o TST, cuja precípua missão é a de uniformizar a jurisprudênciapara o que conviria analisar profundamente as respectivas teses- recebeu:
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a) em 1993
35.938 processos
b) em 1994
44.695 processos
c) em 1995 (até 17.10.95)
68.090 (solucionou 29.326, estando os
demais processos aguardando distribuição ou na Procuradoria Geral).
O absurdo dessa estatística salta aos olhos, se a confrontarmos com o
número de ações trabalhistas em países do Primeiro Mundo. É ainda osé A"uricaba quem
revela que na Grã Bretanha, no ano Judicial de 1991 - 1992:
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 instância para os casos
trabalhistas, recebeu 14 recursos (6).

Esses dados correspondem ao movimento de processos nos Tribunais do
Trabalho da Alemanha, conforme revelou o catedrático de Direito do Trabalho de Berlim,
Klaus Adomeit quando, em maio de 1991, proferiu conferência em Brasília: os tribunais de
primeiro grau de jurisdição recebem, anualmente, cerca de 60.000 processos, enquanto que o
Tribunal Federal do Trabalho, correspondente ao nosso TST, julga em tomo de300 recursos
por ano.

VI - Os procedimentos prévios de conciliação

É inquestionável que não há recursos humanos, nem financeiros, para
ampliar significativamente a nossa Justiça do Trabalho. A solução há de ser outra, inspirada
nos procedimentos de bom êxito adotados em outros países. E chega a surpreender a omissão
das entidades sindicais no equacionamento da reformulação do sistema vigente, quando o
direito comparado revela que a maior parcela das controvérsias individuais do trabalho é
conciliada ou mediada, seja por comissões paritárias de conciliações no âmbito da empresa
ou da categoria, seja pelo diálogo franco entre o chefe do serviço de recursos humanos da
empresa e o delegado sindical ou o representante eleito pelos respectivos empregados. Só os
litígios não solucionados com esses procedimentos informais é que aportam nos tribunais ou
nos órgãos administrativos competentes para o seu julgamento.
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Em estudo do qual participamos na Organização internacional do
Trabalho (OIT), constatamos que a tendência do direito comparado
"es de considerar procedimientos conciliatorios para los conflictos
individuales de trabajo, cuya solución tradicionalmente se había reservado a
los órganos de la jurisdicción laboral".
E, depois de assinalarmos que os procedimentos conciliatórios perante
tribunais do trabalho ou órgãos gerais de administração pública do trabalho "presentan en
mayor o menor grado, una serie de inconvenientes que comprometen la eficacia de la
conciliación", apontamos os três sistemas que vêm obtendo maior êxito:
1°) organismos especializados, que atendam aos diferentes graus de
conhecimento dos litígios que lhes são submetidos, com especialização
relativa aos diversos setores trabalhistas. É o que ocorre naEspanha: França
e Itália, cujos órgãos estatais foram criados por via legislativa, e na
Dinamarca, cujo organismo resultou de convenção coletiva;
2°) organismos privados que atuam num determinado setor da economia ou
categoria econômica. Os seus membros possuem, naturalmente, os
conhecimentos requeridos para a boa compensação da atividade
profissional que corresponde à competência. É o caso, por exemplo, da
Venezuela;
3°) organismos intra-impresariais, com representação da administração da
empresa e dos seus empregados, que vêm se multiplicando em virtude de
contratos coletivos, nas mais diversas regiões do mundo, sendo que t~a
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Europa Oriental e na República Federal da Alemanha (agora unida à antiga
República Democrática da Alemanha), sua instituição decorre de lei.
Consoante foi ressaltado no aludido estudo, "La conciliación ante órganos
internos de la empresa se ha demostrado capaz de obtener resultados
bastante satisfactorios . . . Sus ventajas principales están dadas por las
circunstancias de que los organismos conciliadores posuen un buen
conocimiento de las peculiaridades propias del respectivo sector laboral y
de que, por tener una competencia restringida al ámbito interno de la
empresa, no se encuentram congestionados por el conocimiento de muchos
asuntos muy diversos entre sí y pueden, por tanto, dedicar un esfuerzo seria
a la gestión conciliatoria, la cual no queda reducida a una mera formalidad,
como sucede a veces cuando el procedimiento se realiza ante otro tipo de
órganos" .
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Cumpre ponderar, neste passo, que a OIT propôs, na Recomendação n°
94, a criação de organismos de consulta e colaboração entre empregadores e trabalhadores,
no âmbito da empresa, cuja competência deveria excluir apenas as controvérsias trabalhistas
compreendidas no campo da negociação coletiva (reserva sindical). O ~ Título VI da
nossa CLT, sobre convenções coletivas de trabalho, prevê a faculdade desse instrumento criar
comissão de consulta e colaboração intra-empresarial. Mas, porque facultativa, raramente
tem sido objeto de negociação coletiva. Daí entendemos que a lei deveria prescrever a
constituição de comissões paritárias de conciliação, ou de consulta e colaboração, com a
participação do representante dos trabalhadores de que trata o art. 11 da Constituição, nas
empresas de médio ou grande porte.
Aliás, já em 1982, a Academia Nacional de Direito do Trabalho propunha
à Câmara dos Deputados o acolhimento de projeto dispondo sobre as comissões paritárias de
conciliação nas empresas com mais de cem empregados, como substitutivo ao Projeto de Lei
n°2.219/80, de autoria do Deputado CARLOS ALBERTO ClllARELLI. Esse substitutivo,
elaborado por comissão que tive a honra de presidir, contou com a competente participação
do saudoso jurista JOSÉ DE SEGADAS VIANNA e do então Presidente da OAB - Seção do
Rio de Janeiro, o acatado EUGÊNIO ROBERTO HADDOCK LOBO, tendo sido aprovado
pelo Conselho Consultivo da Academia. Em 1984, no Fórum 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. A ,:omissão do
Congresso Nacional e do Poder Executivo sobre esse anteprojeto levou os Presidentes e
Corregedores dos Tribunais do Trabalho, num dos seus "Encontros" anuais, a acolherem
proposições dos magistrados Valentin Carrion e Benedito Cruz Lyra no sentido da instituição
das precitadas comissões intra-empresariais. E no Congresso promovido pelo L Tr. em
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novembro de 1992, na cidade de São Paulo, 76l'14% das participantes, em número superior a
setecentos, manifestaram-se a favor da criação obrigatória dessas Comissões.
Em 1994, o ilustre Ministro Marcelo Pimentel, a frente do Ministério do
f Trabalho, obteve do Presidente Itamar Franco o encaminhamento de projeto de lei do
Congresso N acionai, baseado no anteprojeto elaborado pela referida Academia. Mas ampliou
e formalizou demasiadamente o procedimento, que deve ser simples. Daí termos apresentado
o estudo da Academia, depois de atualizado, à Comissão Permanente de Direito Social
(CPDS), a que pertencemos, visando a que o atual governo o submeta ao Legislativo, como
substituto ao encaminhado em 1994.
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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 condições 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 torna 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; as
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 direitos
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.

11
VII- O poder normativo da Justiça do Trabalho

Nos seus cinqüenta e c1nco anos de funcionamento os tribunais do
trabalho conciliaram ou julgaram, em nosso País, milhares de processos de dissídio coletivo,
prevenindo ou pondo fim a conflitos coletivos abertos entre empregadores e trabalhadores.
No prudente e adequado exercício de seu poder normativo, a Justiça do Trabalho vem
realizando obra de notável repercussão sócio-econômica, tendo concorrido, sem dúvida, para
o incontestável desenvolvimento industrial verificado a partir de 1942.
No momento em que volta à baila a discussão sobre essa competência
normativa, que muitos pretendem abolir a fim de estabelecer a arbitragem facultativa,
convém tecer algumas considerações a propósito desse tema de tanta magnitude.

•

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.
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 del
Lavoro", 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 Chiovenda.
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 Loyd
Bryce, "exerceu um poder de legislar virtualmente contínuo em tudo que diz respeito às
relações do patronato com seus empregados" (7). Aliás, como registrouOliveira Vianna, ao
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defender o primitivo projeto sobre a Justiça do Trabalho, não há nenhum fundamento n~
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 Nova Zelândia, a )
Dinamarca e a Noruega, 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" ~ .
, · ·) .
~
A 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 lflrbitragem 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 do trabalho, com poder normativo ou arbitra cu, se encontram no
Brasil, Guatemala, Índia, Jamaica, Kênia, México, Nigéria, -Paquistão, Singapura, Sri Lanka,
Tanzânia e Trinidá-To bago. E a OIT esclarece ainda que, em muitos daqueles países, o órgão
administrativo ~ arbitragem c,2mpulsória é presidido E2!:.. um magistrado ~ <22r.te Suprema,
de tribunal superior ou de tribunal do trabalho. É o que ocorre na Austrália, Camerum, Costa
Rica, Egito, Grécia, Líbano, Madagascar e Turquia (9).

-----

-

-----

-----

-
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Discorrendo sobre o tema em face do direito mexicano, o ProfessorNestor
de Buen escreveu:
"F oi exatamente aos Tribunais que se instalaram em nosso País, ao entrar em
vigor a Constituição de 1917, que se atribuiu a função de arbitragem. A

..
respeito, o item XX, que hoje corresponde à seção A do artigo 123, dispõe
que "as divergências ou os conflitos entre o capital e o trabalho ficarão
sujeitos à decisão de uma Junta de Conciliação e Arbitragem, composta por
número igual de representação dos trabalhadores e dos empregadores, e um
governo" (10).
E aduziu que a arbitragem no México, em relação ao Direito do Trabalho, não tem o mesmo
significado que apresenta em outras disciplinas, porquanto é obrigatória, exceto em caso de
greve, quando dependerá da solicitação da classe trabalhadora ou da previsão em convenção
coletiva (Lei Federal do Trabalho, art. 469, III e IV) (11 ).
Apesar de não estarem essas Juntas incluídas formalmente no Judiciário,

•

"do ponto de vista material, as Juntas de Conciliação de Arbitragem são
verdadeiras autoridades jurisdicionais, porquanto se encarregam de resolver
todos e cada um dos conflitos trabalhistas que se submetem à sua jurisdição"
(12).
O exemplo mexicano tem muita pertinência no desenvolvimento deste
trabalho, seja porque se trata de um país latino-americano 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 Código do Trabalho:
~

•

"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".
É inquestionável que a auto-composição do conflito de trabalho constitui o

ideal que deve ser fomentado e motivado, a fim de afastar, sempre que possível, a solução
heterônoma. Entretanto, o êxito da negociação coletiva, com ou sem greve, 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
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 da 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, estabelece o diálogo - fatores que se reduzem na
subdesenvolvimento econômico.

razão direta do

Esse quadro explica por que países em v1as de desenvolvimento 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, 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 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 nac1ona1s,
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, que hão de computar
as vantagens conquistadas pelos respectivos empregados. É o que se verifica no nosso País: o
trabalhador do nordeste, por exemplo, ao adquirir uma televisão ou uma geladeira, paga o
custo das condições de trabalho que ele não tem, obviamente inserido no preço do bem
produzido. Daí a conclusão do professor Sagardoy 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 ( 13 ).
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
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uma projeção no campo processual da duplicidade de aspectos que, no campo do direito
substantivo, apresenta o contrato coletivo" (14).
Na sua obra sobre a matéria, o emérito professor Alfredo Ruprecht
enumera as vantagens da solução jurisdicional e reproduz os pronunciamentos favoráveis a
esse entendimento dos conceituados Tissembaum, Garcia Oviedo, Couture, Calamandrei,
Luigi de Litala, Ramirez Gronda, Délio Maranhão e Egon Gottschalk. E recorda o
pronunciamento do primeiro desses juristas, para quem

•

•

"O conteúdo intrínseco da justiça social, que diz respeito ao aspecto
distributivo, impõe a necessidade de criar ou modificar a norma e nisto se
baseia a competência normativa da magistratura do trabalho, pelo que a
função jurisdicional não é mais meramente declarativa, mas também
constitutiva, e nisto encontrariam sua justificação os tribunais do trabalho
para solucionar os conflitos coletivos"(15) .
O direito produz normas que regem as relações humanas 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° n° XXXV).
Aí está o fundamento jurídico 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 Magna 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
OIT - 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" (16).

É inquestionável que, 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.
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Em face do exposto é que temos defendido a modificação do nosso
ordenamento constitucional ou legal, para que o ajuizamento do dissídio coletivo de caráter
econômico somente seja admitido:
a) por consenso das partes envolvidas no conflito;
b) pelo Ministério Público do Trabalho, em caso de greve capaz de afetar o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
c) por qualquer das partes, depois de esgotados os prazos e procedimentos
previstos na lei para a negociação coletiva direta ou com mediação de
terceiro.

•

Vale registrar, neste ensejo, que no VI Seminário de Direito
Constitucional do Trabalho, promovido pela L Tr. (São Paulo, novembro de 1992), centenas
de magistrados, professores, membros do Ministério Público, advogados e líderes sindicais
assim se manifestaram sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho:
a) manutenção do atual sistema- 40,48%
b) manutenção, com alterações - 28,10%
c) extinção

- 31,42%

Nesta fase de inquietação e de transformações no mundo do trabalho,
decorrentes das repercussões sociais da revolução tecnológica e das medidas econômicas, é
mister que se mantenham sempre atualizados os instrumentos de que se valem os grupos
sociais e os indivíduos para que não seja entravada a aplicação do direito, porque dele
•

depende, em decisivo apelo, a distribuição da Justiça.

Notas
1 - Conferência inaugural do "Seminário comemorativo dos quarenta anos do Tribunal
Superior do Trabalho", in "Revista do TST", Ano 1986, pág. 95.
2 - "Princípios de Legislação Social e Direito Judiciário do Trabalho", S.P., "São Paulo
Editora", vol. I, 1938, págs. 175/6.
3- "Problemas de Direito Corporativo", Rio, José Olímpio, 1938, págs. 37, 75, 99 e 115.
4- "Manual da Justiça do trabalho", Rio, Freitas Bastos, 2a ed., 1944, págs. 16 e 17.

.,

.'..
5 - Ac. do STF, 2a T., no RE-6.310, in D.J. de 30.9.43. E no mesmo ano, em outra decisão,
sintetizava: "A justiça do Trabalho é uma magistratura; não é uma Justiça administrativa
"(Ac. do STF na Ap. Cível 7.730, in "Arquivo Judiciário" n° LIX, pág. 435).
6- "Revista do TRT da 83 Região", Belém do Pará, julho/dezembro. de 1992, pág. 25.
7 - Palestra no simpósio sobre "O Poder Judiciário e a administração da Justiça"(Rio, agosto
de 1991).
8 - Ob. cit., pág. 94.
9- "Conciliación y arbitraje en les conflictos de trabajo", Genebra, OIT, 1987, págs. 175/80.
10 - "A solução dos conflitos trabalhistas", trad. de Wagner Giglio, S.P., LTr., 1986, págs.
115/6.
•

11 - Ob. cit., pág. 116.
12 - Francisco Ross Gomez, "Derecho Procesal del Trabajo", México, Ardenas, 1986, pág.
128.
13 - "Política gubemamental y negociación coletiva en un contexto de crises econômicas",
Madri, IES, 1979, págs. 18 e 29.
14 - "Recueil d'études sur les sources du droit en honneur de François Gény", Paris, 193 8,
pág. 175.
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15 -"Conflitos Coletivos de Trabalho", trad. de J.L. Ferreira Prunes, S.P., LTr., 1978, págs.
252/3 .
16 - "Libertad Sindical - Recopilatión de decisiones y principios", Genebra, OIT, 3a. ed.,
1985, págs. 80/1.
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Justiça Federal volta a Julgar ações

___________
d0 t'HUVidores estatutaiios.---~----~._

Caberá á Justiça Federal e não à Justiça do Trabalho julgar ações que
envolvem as relaçóes de trabalho de servidores estatutários.
A liminar, ~rofe!l_da ontem à noite pelo _gresidente do STF , suspende
dispoSTilvo a Reforma do Judiciário' promulgada no M1 8 de dezembro e
publicada no Diário Oficial do dia 31 do mesmo mês.
A decísáo de Nelson Jobim atende a pedido da Associaçêo dos ,luíz.es

Fecf'erais (AJüre}~ açãoõ!'teta de inconstitucionalidade. O prtsidente do
Supremo acolheu a tese de que o texto promulgado Onciso I do art. 114 da
CF) reproduzia a proposta aprovada pela Câmara . mas não a formu lação
adotada no Senado. A casa restabeleceu a competência da Justiça Federal
para dirimir conflitos dos servidores públicos estatutários . (MC n° 3.395-6)

~ia a iiif$~-~Jlltjjs 'S d~~~jde'; d<L~
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REQUERENTE : ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL-

A.JUFE
REQUERIDO: CONGRESSO NACIONAL

DECISÃO:
A ASSOCIAÇAO DOS JUIZES FEDERAiS DO BRASIL- AJUFE propõe 1:1
presente ação contr~ o inciso l do art. 114 da CF, na redação dada pela EC
w

n° 45/2004.
Sustenta que no processo legislativo, quando da promulgação da ~menda
constitucional, houve sup1·essão de parte do texto aprovado pelo Senado.

Informa que a Câmara dos Deputados, na PEC n° 96!92, ao apreciar o art.
115, "aprovou em dois turnos, uma redação ... que ... sanhou um inciso
1. .. " (fls. 4 e 86).

Teve tal dispositívo a seguinte redação :
"Art. 115. Compete à Justiça do Trabalho processar e jull:,ar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os ente~ ue direito
público externo e da administração pública direta e indir~ta da União , dos
Estados, do Distrito Fedeial e dos Municípios."

2 . SENADO FEDERAL.

hnp:i;\vww espacovitaLcom br/asmai snovas28012005o.htm
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A PEC, no Senado Federal , tomou número 29/200.
Naquele Casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania manifestouse pela divisao da" ... proposta originária entre (a) texto destinado
promulgação e (b) texto destinado ao retorno para a Câmara dos
Deputados" (Parecer451f04, fls . 4, 177 e 243).

a

O SF aprovou tal inciso com acrésc1mo.

O novo texto ficou assim redigido :
"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da rela~o de trabalho , abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública direta e indir~ta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiO$, EXCETO OS SERV!DORES
OCUPANTES DE CARGOS CRIADOS POR LEI, DE PROVIMENTO
EFETIVO OU EM COMISSÃO, INCLUÍDAS AS AUTARQUIAS E
FUNDAÇÓES PÚBLICAS DOS REFERIDOS ENTES DA FEDERAÇÃO". (tls

4 e 280).
Informa, ainda, que, na redaçêo final do texto para promulgação, nos termos
do parecer nc 1.747 (fi . 495) , a parte final acima destacada foí suprimida .

Por isso, remanesceu, na promulgação, a redação oriunda da CÂ!-v1ARA
DOS DEPUTADOS , sem o acréscimo.
No texto que voltou à CÂMARA DE DEPUTADOS (PEC. 358/2005), o SF fez
con$tar a redação por ele aprovada, com o referido acréscimo (Parecer
1.748/04, fls. 502).
Diz, mais , que a redação da EC n° 4512004, nesse inciso, trouxe dificuldades

de interpretação ante a indefinição do que seja "relação de trabalhl)".
Alega que há divergêncía de entendimento entre os jufzes trabalh i~tas e os

federais,
"... ausente a precisão ou certeza, sobre a quem coube a competência para
processar as ações decorrentes das relações de trabalho que envolvam a
União, quando versem sobre servidores ocupantes de cargos criados pof lei.
de provimento efetivo ou em comissíio, incluídas as autarquias e fundações
pú blícas ." (fl . 7) .
Em face da alegada violação ao processo legislativo constitucional. requer
liminar para sustar os efeitos do inciso I do art. 114 da CF. na redação da
EC no 45/2004 , com e~cácia 'ex tunc', ou que se proceda a essa sustação,
com interpretação conforme. (fi. 48) .
3. DECISÃO.

A CF, em sua redação dispunha:
"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e jul9ar os dissídíos
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública direta e índireta
dos Municlpios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem corno os
litlgios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças!
inclusiVe coletivas ."

....... -

....
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O SUPREMO, quando dessa redação, declarou a inconstitucionalidade de
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dispositivo aa L. 8: 112/90, pois entendeu que a expressão "relaçao de
trabalho'' n~o autorizava a inclusão , na competência da Justiça trabalhista,
dos litígios relativos aos servidores públicos.

I

Para estes, o re ime é o "&statutário e não o contratual trabalhistc1'' (CELSO

~MELbP,

I

• ._

--

-

Naquela ADI . disse mais CARLOS VELLOSO (Relator):

n

Não com referência aos servidores de vinculo estatutário f8guiar ou
administrativo especial, porque o art. 114, ora comentado, apenas diz
respeito aos díssldios pertinentes a trabalhadores, isto é, ao pessoal reg1do
pela Consolidação das Leis do Trabalho, hipótese que, certamentE•, não é a
presente .

..
O SF , quando apos o acréscimo referido acima e não objeto de inclusão no
texto promulgado, mera111ente explicítou, na linha do decidido na ADI 492, o
que já se continha na expressão "relação de trabalho", constante da parte
inicial do texto promulgado .

A REQUERENIE, porque o texto promulgado não contém o acréscimo do
SF, sustenta a inconstitucionalidade formal. Entendo não ser o caso . A não
inclusão do enunciado acrescido pelo SF em nada altera a proposiç~o
jurfdica contida na regra.
Me$mo que se entendesse a ocorrência de inconstitucionalidade formal,
reml'inesceria vigente a redação do caput do art. 114, na parte que atribui à
Justiça trabalhista a çorngetêgs;jji.E._ar s ''relações de trabalho" não
incluídas as ielaçõefô't direito aõministrativo.
-

---- - --

s~m entrar na questão da duplicidade de entendimentos levantada, insisto
no fato de que o acréscimo não impfic<S alteração de sentido da regra.

A este respeito o SUPREMO tem precedente.
Destaco do voto por mim proferido no julgamento da A.DC 4, da qual fui
relator· "O retorno do projeto emendado à Casa iniciadora não decorre do
rnto de ter sido simplesmente emendado. Só retornará se, e somente se, a
emenda tenha produzido modificação de sentido na proposição jurldica. Ou
seja, se a emenda produzir proposição jurfdica diversa da proposição
emendada. Tal ocorrerá quando a modificação produzir alterações srn
qualquer dos âmbitos de aplicação do texto emendado: material, pessoal,
temporal ou espacial. Não basta a simples modificação do enunciado pela
e~ual se expressa a proposição jurídica. o comando jurídico-- a proposiçãotem que ter sofrido alteraçio. ( ...)"

Nao há que se ent~nder que justiça trabalhista, a partir do texto promulgado,
possa analisar questões relativas aos servidores públicos.
Essas demandas vinculadas a questões funcionais a eles pertinentes,
regidos que sêo pela Lei 8.112/90 e pelo direito administrativo, são divensas
dos contratos de trabalho regidos pela CLT.
Leio GILMAR MENDES : "Oportunidade para ínterpretaçiio confol'tne à
Constítuiçêo .. . sempre que determinada disposição legal oferece diferentes
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possibilidades de interpretação, sendo algumas delas incompatrveís com a
própria Constitui~o . ... Um importante argumento que confere validade à
interpretação conforme à Constituição é o princfpio da unidade da ordem
jurídica ... {JI.Wiiidição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1998, págs.
M

222/:223).
É c caso. A alegação é fortemente plausível. Há risco .
Poderá, como afirma a inicial, estabelecerem-se conflitos entre a Justiça
Federal e a Justiça Trabalhista , quanto à competência desta ou daquela
Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ausência
de prejulzo , concedo a liminar, com efeito 'ex tunc·.
Dou interpretação conforrne ao inciso I do art. 11 4 da CF, na redação da EC

n° 45/2004.
Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao iMiso l 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 jurldico-administrativo".
Publique-se .

8rasllia, 27 de janeiro de 2005 .
Ministro NELSON JOBIM, Presidente

Direitos autontÍ5 (l.11i f11<1eral no 'i. ISl0/98) - Quando da utilização do mate riol supra
ern pvbl !tações jorna lfsticas, s<~ ite~, trabalhos acadêmiços, petiçóes judldais '! <~fi ns,

deve ser fe1ta a sl'lgu ir:te referêncie~:
. " fxtrlJfW d• IIIIWlflMftSIIHJCOVital.c:om.br" ,
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Agravo de Instrumento n°. 2005.002.03287
Agravante: Cleber Pessoa de Carvalho
Agravado: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
Relator: Desembargador LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JÁ QUE O
PLEITO
INDENIZATÓRIO
ESTÁ
AMPARADO
EM
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA.
ENTENDIMENTO
SUMULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(ENUNCIADO
N°
736).
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, INCISO VI,
DA CRFB/88 (COM A REDAÇÃO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004),
QUE DIRIME A QUESTÃO. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Volta
Redonda, que, em ação indenizatória fundada em relação de emprego,
declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho
(fls. 24) . Sustenta o recorrente que a Justiça Estadual é competente para o
processo e julgamento da questão.
2. A decisão agravada não merece qualquer
tendo se baseado no entendimento atual da Corte Suprema, no que
à competência da Justiça Obreira para processar e julgar
indenizatório amparado em relação empregatícia , bem como
expressa da Constituição da República.

censura,
se refere
o pleito
na letra

De acordo com o Enunciado n° 736 das Súmulas do
Supremo Tribunal Federal:

"Compete à Justiça do Trabalho julgar as
ações que tenham como causa de pedir o
1
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descumprimento de normas trabalhistas
relativas à segurança, higiene e saúde dos
trabalhadores .. "
Na peça exordial, copiada a fls. 10/21, o autor/agravante
afirma que o que ocasionou o acidente de trabalho foi exposição permanente
à intensa poluição sonora, bem como à agentes químicos e gases enquanto
laborava no interior da sede da ré/agravada.
Dessa forma , resta afastada a natureza civil da
indenização pleiteada, eis que o suposto dano decorre da relação de
emprego.
De qualquer modo, a questão agora está regrada pelo
artigo 114 da Constituição da República (com redação dada pela Emenda
Constitucional45/2004), que dispõe:
"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar:
(. . .)
VI - as ações de indenização por dano moral
ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho."

Nenhuma dúvida há, mais, em relação à competência da
Justiça do Trabalho.
Dessa forma , correta a decisão
competência para uma das varas trabalhistas.

que

declinou

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Rio de Janeiro,

de

de 2005.

DES. LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

2
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'i!fiJBUNAL suPERioROThBALHO
Secretaria do Tribunal Pleno
Certifico e dou fé que o egr'gio Pleno do
Tribunal Superior do Trabalho, em sesslo ex·
traordintria hoje realizada, aob a Presidência
do Exmo. Sr. Ministro Vantuil Abdala, preaentea os Exmoa. Ministros Ronaldo Lopes Leal,
Vice -Presidente , Joaé Luciano de Caatilho
Pereira, Jol.o Oreata Oaiazen, Gelaon de Aze·
vedo, Carloa Alberto Raia de Paula, Ant6nio
José de Barros Levenhagen , lv81 Gandra
Martina Filho, Joio Batiata Brito Pereira. Maria
Criatina lrigoyen Peduzzi. José Simpliciano
Fontes de Faria Fernandea, Renato de la·
cerda Paiva, Emmanoel Pereira. Lelio Bentes
Corrb e Aloysio Corrb da Veiga, a a Exma.
Procuradora-Geral do Trabalho, Ora. Sandra
Lia Sim6n, conaidel&ndo o ~ato na Emen·
da Constitucional n" 45/2004, que ampliou a
('.Ompe~ia material da Justiça do Trabalho,
subme1ando ao seu conhecimento e julga·
mfmto diasldioa oriundos da relaçlo de tra·
bai"'I, além de outros, com repercuasOee no
dira. ~o processual do trabalho, a consideran·
do a poaaibilidade de surgirem controvérsias
incidanlaia acerca de quaatOes proceuuais.
resolva- por unanimidade, editar a lnstruçlo
Normativ-. n• 27, noa aeguintea tan"nOa:

INSTRUÇÃO NORMATIVA N" ~7

Disp6e sobre normss procedimentais
aplicáveis ao processo do trab.lho em decor·
rfncia da ampl~çlo da competlncia da Jus·
tiça do Trabalho ~la Emenda Constitucional
n"4512004.

Art. 1• Aa açOes ajuizadas na Justiça do
Trabalho tramitarlo pelo rito Ol'din•rio ou eu·
marisaimo. conforme previsto na Consolida·
ç&o das Leia do Trabalho, excepcionando·ae,
apenae, as que, por disciplina legal expressa.
estejam sujeitas a rito espacial, tais como o
Mandado de Segurança, Habeu Corpus,
Habeas Data, Açlo Rescisória, AçAo Cautelar
e Açlo de Conaignaçlo em Pagamento.
Art. 2• A 8iatemática recursal a " ' obser·
vada é a prevista na Conaolidaç&o das leia do
Trabalho, incluaive no tocante a notNncla.tura,
à alçada, aoa prazos e as compet6nciaa.
Parágrafo ún ico . O depóeito recursal
a que se refere o art. 899 da CLT • aernpre
exiglvel como requiatto extrrnseco do recurso.
quando houver condenação em p4teúnia.
Art. 3" Aplicam·ae quanto áa custe• as
d iaposiçOea da Consolidaçlo daa Laia do
Trabalho.
§ 1o AA cc.»tu serlo pagas pelo vencido,

ap6a o trlnsito em julgado da deci.ao.
§ 2• Na hipót... d. interpoeiçlo de recur·
ao, aa custas deve rio ser pagas e comprova·
do H\1 recolhimento no prazo recursal (artigos
78~. ?89·A. ?90 e ?90·A da CLT) .
§ 3" Salvo naa lides decorrente& da re·
laçlo de emprego, é aplicável o principio da
aucumbência reciproca. relativamente às
eu atas.
Art. •• Aos emolumentos aplicam·" as
regras previstas na Conaolidaçl.o das leia do
Trabalho, conforme previalo doa artigos 789·
B e 7~0 da CLT.
Art. I' Exceto naalidea decorrentes da re·
laçlo de emprego, os honorârioa a.dvocatlcioa
s&o devidoa pela mera aucumbtncia.
Art. Os honOI'ários periciais aerlo au·
portados pela parte sucumbente na pretenalo
objeto da peric•a, salvo se beneficiária da jus·
tiça gratuita.
Par•grafo único. Faculta·•• ao juiz, em
relaçio • per,cia, exigir depOsito prévio doa
honor•rios, rMU.Ivadu u lidas decOI'rentes
da relaçflo de emprego.
Art. rEata RMOiuçlo ~trar• em vigor na
data da sua publicaçlo.
Sala de Se ..oea, 18 de fevere iro de
2006.

e•

Valério Augvsto Freit.• do Carmo
Diretor· Geral de CoordenaçioJudiciâ.ria

28 de feverelTO de 2005
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Notícias
09/03/2005 - 19:42 -Justiça Comum é competente para julgar ações sobre Indenização por
acidente do trabalho

Compete à Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e não à Justiça do Trabalho, o julgamento das
ações de Indenização resultantes de acidente de trabalho, ainda que fundamentadas no Direito comum.
Esse foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que, por maioria dos votos,
julgou hoje (9/3) procedente o Recurso Extraordinário (RE) 438639, interposto pela empresa Mineração
Morro Velho Ltda.
Ao julgar o recurso, o relator, ministro Carlos Ayres Britto, ressaltou tratar-se de interpretação do
artigo 114 da Constituição Federal, alterado pela reforma do Judiciário (EC 45/04). Segundo ele, consta
na ação que a decis!o recorrida provocou a remessa de mais de dois mil processos, já em andamento,
para a Vara do Trabalho de Nova Uma (MG).
Segundo o relator, a jurisprudência do Supremo orienta-se no sentido de que a competência
para acolher ação Indenizatória por danos morais decorrentes da relação de emprego é da Justiça
trabalhista, "pouco Importando se a controvérsia deva ser redimida à luz do Direito comum, e não do
Direito do trabalho". Carlos Ayres Britto explicou que o Supremo tem excluído dessa regra as ações de
indenização por danos morais fundamentadas em acidentes de trabalho, como no caso do RE.
"A meu sentir, a norma que se colhe desse dispositivo não autoriza a ilação de que a Justiça Comum
estadual possui competência para conhecer das ações reparadoras de danos morais decorrentes de
acidente do trabalho propostas pelo empregado contra o seu empregador", afirmou o ministro durante o
voto.
O ministro Cezar Peluso divergiu do relator ressaltando que, na teoria, a ação de indenização baseada
na legislação sobre acidente de trabalho é da competência da Justiça estadual. "Se nós atribuirmos à
Justiça do Trabalho a ação de indenização baseada no Direito comum, mas oriunda do mesmo fato
histórico, temos uma possibilidade grave de contradição", afirmou o ministro.
Cezar Peluso explicou que um mesmo fato com pretensões e qualificações jurídicas diferentes pode
ser julgado de maneiras distintas, e quando for necessário apreciar determinada questão mais de uma
vez, o julgamento deve ocorrer pela mesma Justiça para evitar contradição de julgados.
Peluso foi acompanhado pelos ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Gílmar Mendes, Ellen Gracle,
Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim. Foram vencidos na votação os ministros Carlos
Ayres Britto e Marco Aurélio.
A empresa Mineração Morro Velho Ltda interpôs o RE contra decisão do extinto Tribunal de Alçada de
Minas Gerais (TA/MG), que havia confirmado decisão da Comarca de Nova Lima, determinando a
remessa do processo à Justiça do Trabalho. A Comarca entendeu que o processamento e julgamento
das ações de indenizaç!o por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, propostas pelo
empregado contra o empregador, s~o da competência da Justiça trabalhista.
EC/BB

SI Enviar or email

Processos relacionados :

RE-438639

http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=l25566&tip=UN
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Assunto:

Enc: Justiça trabalhista já tem novos casos

Caro MINISTRO,
Para conhecimento, segue uma notícia obtida na Internet.
Justiça trabalhista já tem novos casos
Os juízes do trabalho já estão tendo que se readequar
à nova realidade da Justiça trabalhista, que desde a
publicação da Emenda Constitucional no 45 - que
implantou a reforma do Judiciário - passou a julgar as
relações de trabalho e não somente as relações de
emprego . Em Santa Catarina, a primeira ação
ajuizada discute uma multa aplicada pela Delegacia
Regional do Trabalho que até então era mote de uma
ação na Justiça Federal. No Mato Grosso, os juízes já
reconhecem a relação -de trabalho entre banco e·
-ex-adriiínistradores e a ação civil pública movida pelo., _
governo do Mato Grosso contra um ex-funcionário e
tres ex-administradores do antigo Bancodo Estado õo
Mato Grosso (Bemat), em processo ãê 1iquidação,está agora na Justiça do Trabalho. Em são Paulo, já
foram até recomendadas regras nos procedimentos.

I

l

Mas ainda faltam definições do próprio Tribunal
Superior do Trabalho (TST), como, por exemplo, na
questão do rito processual a ser utilizado nas ações se o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) ou o do Código de Processo Civil (CPC).
Valor Econômico, 20,101/05 - Cad. Legislação & .
Tt·ibutos

Aten.ciosarnentc,
Rodrigo Oliveíra
Companttia Vale do Rio Doce
Ocpal1o:Jmento Jurídico I L&gal Department
Advogado I

Lawyt~r

Coor()enádoria Jurfdic<J Trabalhista e Previdancít;~ria
Te/.: 55 (21) 3814-4Z33 ·Fax.: SS (21) 3lJ11-4266
E-Mail : !f!ti.!:!go.oliveira@cvrd .gom .br
•••----------- - ----~•M•------------•••••••w~------ - -----••••~------ - - - ---- - ~-•••••--~ w --- - ------- ~ · - -~ -~~--- - - - - --

Este é um e-mail do Oepartamento Jurídico da Companhia Vale oo Rio Doce e sev conteúdo é confidencial H destinado
exclusivamente a seu(s) deslinatario{s), n:Jo podendo ser copiado ou repassado , no todo ou em parte. a terciDiros. Se esta
mensagem foi-lhe enviada por engano. pedimos o obséquio de entrar ~m contato conosco através dos telefc•nes, fax ov
e-mail acima .
This is an e-ma !I from the Legal D<i!partment of Companhia Vale do Rio Doce and its oontents are prlvileged and confidE!ntial to
the ordin01ry user(s) of thG~ !1-m~il address(es) to which it was addressed , and no one eise may oopy or torward ali or <tny of it in
al"'y form . !f this e-mail was sen t to yol' in error. piease contact us at the above telephone. fax o.- e-mail.
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Revista LTr. 69-04/395

Francisco Meton Marques de Lima(*)
Como normas gerais de um sistema de proteção do gênero trabalho, os princípios trabalhistas aplicam-se
a todas as relações laborais em que o obreiro se revele inferiorizado, quer em virtude de sua dependência
econômica, quer pela sua condição social.

Os motivos do desenvolvimento dos princípios
laborais
O fim de cada coisa é que lhe garante a existência, a verba Aristóteles.
E qual a finalidade dos princípios de direito do
trabalho, senão garantir a realização do telos constitucional de proteção dos trabalhadores corno os
sujeitos do bem trabalho, para que a sociedade e a
economia sorvam dele toda a sua utilidade?
Por outro lado, num sistema de compensação
jurídica em face da desvantagem econômica e social da grande maioria dos atores do trabalho, justifica-se, corno regra, o manto protetor estatal sobre
os hipossuficientes, quer na relação subordinada,
quer na parassubordinada .{I)
No sistema jurídico esquematizado na Constituição de 1988, o trabalho constitui valor fundamental
da República (art. 1º,UI), primado da Ordem Social
(art. 193) e mancai da Ordem Econômica (art. 170) .
O que é lógico, dado que é o trabalho o ponto inicial,
médio e fim de toda a atividade econômica, o insumo
primordial da produção, da geração de riquezas e
dos tributos que sustentam a máquina estatal.
E por que os princípios se aplicam ao trabalho
não subordinado? Porque a Constituição utiliza
(•) Francisco Meton Marques de Lima é Prof. Adjunto da UFPl
e Juiz do TRT 22• Região .
(1) Romita, arrimado em Ciuseppe Santoro Passare li i, identifica uma categoria de trabalho intermediária, entre o emprego e
o trabalho livre, é o parassubordinado, caracterizado pela continuidade, coordenação do traba lho e a predominância da prestação pessoal do serviço. Elenca, entre os parassubordinados: a)
prestadores de trabalho associativo (sociedade em conta de participação, membros de cooperati va de trabalho, sócio de indústria , membros de empresa familiar); b) os representantes comerciais, os propagandistas, agentes teatrais, cinematográficos e esportivos, corretores de imóveis e de todas as espécies de negócio,
concessionários de vendas, demonstradores; c) pequenos empresários, que dependam economicamente de indústria a que prestam colaboração contínua; d) profissionais liberais (como o advogado que trata de modo contínuo dos interesses de uma pessoa física, o médico de famí lia etc. ("A crise da subordinação jurídica - necessidade de proteção a trabalhadores autônomos e
parassubordinados". São Paulo: Revista LTr de nov /04, n. 68, pp.
1287-1298).

sempre a palavra trabalhador e não empregado. O
bem protegido, portanto, é o trabalho na sua expressão mais larga, sob todas as formas de relação
contratual. Tanto assim é que a organização sindical pode ser de empregados (e desempregados,
aposentados) e de autônomos.
Com efeito, os motivos que ensejaram o desenvolvimento dos princípios do direito do trabalho
continuam mais avultados, cf. revelam as estatísticas oficiais, que são, quiçá, menos reais : elevado
nível de desemprego, 50% da economia na informalidade, fome, saúde precária, analfabetismo, má
distribuição de renda, fatos que baixam o IDH do
Brasil. De resto, o empregado hoje já é um privilegiado, ante a massa de operários na informalidade, a reivindicar mais atenção do Estado.
Destarte, não se deve perder de vista que ainda •
é a mão-de-obra empregada a base do sistema pro- '!
dutivo, até porque há inúmeras atividades em que •
será impossível pensar realizá-las mediante contra- •
to de outra natureza, como expõe em bem arrazoado artigo Ma · ·
dinho Del d _<Zl E que os traba- •
lhistas não o em re axa
an o as contratações sem
carteira assinada, às cooperativas fraudulentas, aos •
pseudo-estágios, às pessoas jurídicas de fachada para es- •
conder por detrás um trabalho subordinado.
Do ponto de vista hermenêutica, nenhuma dificuldade, pois a hermenêutica consiste em superar
as contradições, reatar as comunicações perturbadas, fazer o caminho de volta à origem das coisas e
retornar de lá para cá, acompanhando e analisando o evolver dos fatos históricos, até a atualidade.
Ora, se as modalidades contratuais do trabalho se
diversificaram, a Justiça do Trabalho se atualiza e
amplia seu objeto, lógico que o manto protetor do
trabalho continua cada vez mais necessário, pois o
operário continua ao relento, e o descamisado
d'-antanho já está nu. O Brasil, diz Frei Betto, padece
de "pecado estrutural", traduzido por "desigualdade". (Gazeta Mercantil, do dia 18.3.05, caderno
Fim de Semana, p. 2) .
(2) "As duas faces da nova competência da Justiça do '

Trabalho".Revista LTr de Legislação do Traballzo, de janeiro/2005,
pp. 40-45.

•

Revista LTr. 69-04/396
E por que só se falavam dos princípios em relação aos empregados? Porque o Direito obreiro
teorizado só cuidava da relação de emprego. Mas
isso não quer dizer que as outras modalidades de
relação de trabalho prescindissem dessa proteção.
Apenas os juslaboralistas não se imiscuíam nelas .
Até porque eram regidas pelo Código Civil de 1916,
de natureza individualista, patrimonialista, patriarcalista, liberal, conservador.

t

•
'

•
I

•

t

Porém, o Códi§H Civil de 2002 incorporou os
princípios da €c1aidad e, d o coÍem ismo, da solid ariedade, da boa-fé objetiva, da moralidade (cf.
expõe f1jguçLB ~ no texto de justificação do novo
Código Civil), a dignidade da pessoa, da valorização do trabalho, amparando as relações trabalhistas de natureza autônoma.
Conceito e funções dos princípios gerais do
Direito
Na geometria, princípios designam verdades
primeiras. No Direito, são verdades gerais e fundamentais e vinculantes, emanadas da consciência social, sobre
a organ ização jurídica de uma comunidade, reconhecidas como normas jurídicas dotadas de vigência, validez e
obrigatoriedade, que cumprem funções fundamentadora,
orientadora, interpretativa e supletória de todo o ordenamento jurídico .
Os princípios gerais do direito são normas fundadas I'ltai J~Apf@ ilâ aUtor!QaQe estatal, mas que
possuem intenso vigor normativo, constituindo o
fundamento mais firme da eficácia das leis e dos
costumes. São preceitos de caráter transcendental,
que correm ao mesmo tempo atrás, à frente, ao lado,
à sombra, acima, abaixo, por dentro e por fora do
sistema positivo escrito e das práticas sociais.
Os princípios ostentam a proeza de reunirem ao
mesmo tempo as qualidades de base sólida e permanente do Direito e conteúdo fluido e volátil, responsável pela evolução e atualidade jurídicas.
Princípios de Direito do Trabalho
Assim como há os princípios gerais do Direito,
como dar a cada um o que é seu, não causar dano a
ninguém e proibição de enriquecimento ilícito, há
os princípios que informam cada ramo do Direito.
Divisamos duas categorias: a) os princípios gerais de direi to do trabalho; e b) os princípios de realização do direito do trabalho. Estes são subprincípios ou desdobramentos daqueles.
Os princípios gerais do DT são comuns ao direito individual e ao coletivo, e podem ser representados pelos seguintes: a) da progressão social ou
da justiça social; b) da proteção; d) da eqüidade; e)
da autodeterminação coletiv-a.
Os subprincípios ou princípios de realização são
os seguintes: a) in dubio pro opera rio; b) regra da aplicação da norma mais f avorável; c) regra da condição
mais benéfica; d ) princípio da irrenunciabilidade dos
direitos; e) princípio da continuidade da relação de

Vol. 69,

Vol. 69, n 2 04, Af>ril de 2005

emprego; f) princípio da primazia da realidade;
g) da irretroatividade das nulidades trabalhistas h)
princípio da boa-fé; i) da substituição automática .!31

da prej
8.069 /
lescent

Aplicam-se os princípios sob comento às relações
de trabalho não subordinado, que passaram para a
competência da Justiça do Trabalho, como regra,
quando o trabalhador for a parte frágil da relação .
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Os princípios gerais do DT
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• PringiPio da progressão social- Ju stiça social
Progresso significa a marcha para a frente; avanço; movimento para a perfeição; desenvolvimento .
Progressão social adjudica necessariamente a
melhoria do IDH da população, a vontade constante
e perpétua de conseguir avanço intelectual, material e social das pessoas, enfim, melhor qualidade
de vida.
O progresso pode ser apenas setorial: econômico, social, político, jurídico . Já desenvolvimento
compreende a soma de todas as políticas e resultados no sentido de obter um progresso global. Do
ponto de vista econômico, o Brasil ocupa as primeiras posições no mundo, mas do ponto de vista social,
rivaliza-se com o Senegal e outras nações que ainda vivem sob regime tribal. Esse fosso que separa o
progresso econômico do social rebaixa o nível de
desenvolvimento do País. Daí o reclamo cada vez
mais forte deste princípio .
A base de apoio na Constituição são os arts . 3 2
("Constituem objetivos da República Federativa do
Brasil: I - ...; II- garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais; ... " ),
72 , caput (melhoria da condição social do trabalhador), 193 ("A ordem social tem por base o primado
do trabalho e por objetivo o bem-estar e a justiça
social") e todo o Título VIII (Da Ordem Social), que
são os arts. 193 a 232. Diga-se, ainda, que o art. 170,
III, incorpora a regra da função social da propriedade. E o Código Civil de 2002 ampliou para exigir
que não só a propriedade, mas também os contratos cumpram função social.
A legislação infraconstitucional afirmativa deste princípio é pródiga, manifesta nos diversos programas sociais, tais como: proteção do deficiente
(Lei n. 7.853/89), seguro-desemprego (instituído
pelo Decreto-lei n. 2.284/86 e depois regido pela
Lei n . 7.998/90), FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador (Lei n. 8.352/91), FINSOCIAL/PIS/PASEP
(Lei n . 7.894/89), bem de família social (Lei n .
8.009 /90), mãe social (Lei n. 7 .644/87), benefícios
(3) RODR/GUEZ, Americo Piá. "P ri ncípios de Direito d o Trabalho" , trad . Wag11 er D. Giglio; LIMA , Fra~tcisco Meto11 Marq11es de .
"Os Prindpios de Direito do Trabalh o na Lei e na jurisp rud ência", 21 ed ., São Paulo: LTr, 1998; SILVA, Luís de Pi11/ro Pedreira dn .
"Os Princípios Jurídicos Espedficos d o Direito do Trabalho";
Alfredo Ruprecht, " Princípios Normati vos d o Direito do Trabalho",
ambos em "Tendências do Direito do Traba lho Contemporâneo",
vol.l. LTr, 1980.

roEm;
(Lei n .
te ao t

e

Por
d a pol
entreg
de pro
relaçõ
Si
balhad

04, Af> ril de 2005

Vol. 69, n 2 04, Abril de 2005

da previdência social (Lei n. 8 .213/91). A Lei n .
8.069/90 institui o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n . 8.560/92 regula a investigação de
paternidade; a Lei n. 10.421/02 estende à mãe
adotante o direito da mãe biológica, a Lei n. 10.173/
01 - prioriza os processos judiciais das pessoas
maiores de 65 anos. O Governo FHC desenvolveu
vários programas, como o Bolsa-Escola, o Vale-Gás
e outros, agora unificados no Bolsa-Família. O Governo Lula já aprovou a Lei de Renda Mínima (n.
10.835/2003), o Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego (Lei n . 10.748/03), o Estatuto do Idoso
(Lei n . 10.741/03), o Programa Fome Zero, combate ao trabalho escravo (Lei n. 10.803/03).
Por último, tem-se como ato de largo significado
da política de inclusão social a EC n. 45/2004, ao
entregar à Justiça do Trabalho a responsabilidade
de processar e julgar as ações oriundas de todas as
relações de trabalho.
Significa que, na interpretação do direito do trabalhador carente, ter-se-á em vista o alongamento dos
benefícios da norma e nunca o seu encolhimento.
Já o Princípio da justiça social, corolário do primeiro, evidencia o caráter social do direito do trabalho, direito de segunda geração ou dimensão, cujo
objetivo é a busca de um nível de igualdade entre
as pessoas . Fundamenta-se no propósito de minimizar as desigualdades mediante um sistema de
compensações de ordem social e de normas protetoras do mais frágil, ou, como se diz, mediante a
discriminação positiva, porque só se corrige uma
desigualdade criando outra desigualdade de igual
proporção.
Assim, esse princípio fixa a primeira diretriz
interpretativa do direito dos trabalhadores hipossuficientes.
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formais e abstratas, necessitando de uma adaptação para aplicação concreta. Miguel Reale a verba: "O
certo é que, de uma forma ou de outra, o Direito do
Trabalho é animado pelo sentido de ajuste a situações concretas, atuando a eqüidade como critério
construtivo da interpretação" .< 5> Del Vecchio entende que a eqüidade, ao lado das idéias de lei natural, atua como fatores de progresso no campo do
Direito.<6l

• Algumas justificações deste princípio
O direito positivo é nacional, mas cada região
possui suas peculiaridades econômicas, seus costumes, suas praxes trabalhistas. O emprego prático desse princípio justifica-se no aplainamento dessas diferenças. A legislação é igual para todos, desde os grandes conglomerados multinacionais até as
bancas de praia, de camelôs. Do lado obreiro, abrange desde o profissionista, de elevados salários e
condição social, até o miserável servente da construção; desde o analfabeto até o PHD; desde o trabalho mais refinado, ao som ambiente, até o mais
macabro, como exumar cadáveres etc.
Logo, a igualdade formal da norma sucumbe à
desigualdade material, a exigir o corretivo de seu
aplicador, sob pena de uns saírem premiados e outros punidos pelo sistema, o que não se compraz
com o telos constitucional de um sistema justo. Na
jurisprudência, encontra-se que não se admite punir uns e não outros no caso de falta coletiva; é
abusiva a resistência de um trabalhador a acatar
condição ajustada coletivamente para todo o grupo; presume-se necessitado, portanto com direito à
gratuidade da Justiça, quem postula verbas darescisão contratual; aplicação da inversão do ônus da
prova etc.

• Princípio da proteção
• Princípio da e&iidqde
a

O julgamento por eqüidade está expressamente
autorizado no art. 8 2 da CLT. Aqui, há que se entender a eqüidade no seu sentido mais amplo, como
meio de colmatação da lacuna da lei, como fonte
da norma, como recurso hermenêutica.
diversos prodo deficiente
rego (instituído
ois regido pela
Amparo ao Tra/PASEP
a social (Lei n.
/87), benefícios
de Direito do TraMetou Marques de.
e na JurisprudênPiulro Pedreira da.
do Trabalho";
· · do Trabalho",
Contemporâneo",

A Justiça do Trabalho exerce uma jurisdição de
eqüidade, já dizia o Ministro Castro Nunes há mais
de meio século: "nas contestações individuais, a
eqüidade tende a uma retificação das desigualdades sociais( ... ), no interesse do trabalhador, princípio que informa toda a legislação social" .< 4> A idéia
de eqüidade, no seu sentido amplo, confunde-se
com a de justiça, incorporando a razoabilidade e a
proporcionalidade. Tonzaz de Aquino definia a justiça como a vontade constante e perpétua de dar a
cada um o que é seu. Aristóteles dizia que as leis são
(4) Citado por Eduardo Espiuo/ e Espíuo/a Filho ("Tratado de
Direito Civil Brasileiro ", vol. 111. Livraria Freitas Bastos. Rio
de janeiro, 1939, p. 49. Russomano também cita essa passagem,
ao comentar o art. s• da CLT.

Este princípio, digamos, é de execução, o que
realiza, nas relações de trabalho, os princípios maiores da progressão social, da justiça social e da
eqüidade. Consiste na proteção do trabalhador, primeiro, sob o aspecto físico, traduzido nos descansos
anual, semanal, inter e entre jornadas, antes e depois do parto etc .; depois, sob o ponto de vista social e econômico, traduzido na garantia de previdência social, seguro-desemprego, proteção à maternidade, melhores condições de trabalho e habitação,
educação, melhores salários e proteção destes. O
princípio protetor não é privilégio do direito do trabalho, já tendo se esticado para o consumidor, o
idoso, o deficiente, o adolescente e outras relações
de desigualdade .
Fundamenta-se este princípio no propósito de
proteger o elo fraco da relação contratual conforme
elucidativo acórdão do TRT da 1 ªRegião:
(5) "Estudos de Filosofia e Ciência do Direito" , p. 99.
(6) "Lições de Filosofia do Direito". Armênio Amado Editor
Sucessor.Coimbra, 1979, p . 57.
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"Se o legislador se propôs a estabelecer, por meio
da lei, um sistema de proteção ao trabalhador, o
intérprete desse direito deve colocar-se na mesma
orientação (RO 18226195, Relatora: Juíza Amália
Valadão Lopes, 21 T. DOERJ, Parte III, Seção li, de
15 .1.98) ."
Sua base constitucional são os arts. 611, 711 e em
vários pontos da Constituição Econômica, que segundo Wa shington Albino Peluso se intercomunicam . Na legislação infraconstitucional é pródiga
sua presença . A CLT é toda protecionista e não se
vale de eufemismos, emprega textualmente: "Das
Normas Gerais de Tutela do Trabalho", "Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho", "a Proteção
do Trabalho da Mulher"," A Proteção do Trabalho do
Menor.
Logo, se o escopo da norma é proteger o trabalhador hipossuficiente, o aplicador está jungido a
essa finalidade.

• Princípio da autodeterminação coletiva
Significa que os sindicatos de empregados, de
trabalhadores autônomos, de trabalhadores rurais
e de empregadores têm poderes para estabeleceram
regras gerais de cumprimento obrigatório. As regras estabelecidas em Convenção e em Acordo Coletivo de Trabalho obrigam todos os trabalhadores
e patrões, integrantes da categoria, filiado ou não
do sindicato . São expressões deste princípio: 1) a
greve não implica descumprimento, pelo empregado, do contrato individual; 2) obrigação de empregado e empregador adicionarem ao contrato individual as deliberações coletivas; 3) substituição processual pelo sindicato.

Krotosclzin leciona que a evolução do Direito do
Trabalho não brota só da ação do Estado, do legislador ou do juiz . O trabalhador de um lado e o empregador do outro tomam parte ativa. O operário
organizou-se para ser forte (1950, p. 10).
Evaristo de Moraes Filho observa que "não há questão individual em direito do trabalho, de vez que,
do mais mínimo caso concreto, se irradia toda uma
reação em cadeia sobre a interpretação e aplicação
da norma " (1982, p. 117).
A importância deste princípio está no fato de
permitir que o trabalhador reivindique sem se confrontar diretamente com seu empregador- esconde-se por detrás do coletivo, poupando-se de confrontos pessoais e de retaliações .
A CF/88, em seu art. 8 2 , UI, prescreve: " ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas" .
O art. 72 prestigia os instrumentos de negociação coletiva, como o inciso VI, que permite redutibilidade salarial em caso de convenção ou acordo
coleti vo; o inciso XIII faculta a compensação de
horários e a redução da jornada de trabalho mediante negociação coletiva; o inciso XIV permite a alteração d a jornada de seis horas para o turno ininter-

rupto de revezamento, por meio de negociação
coletiva; o art. 8 2 , VIII, veda a despedida do dirigente sindical, salvo se cometer falta grave nos termos da lei; o art. 10 do ADCT veda a despedida
arbitrária ou sem justa causa dos dirigentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA .
Já o art. 114, § 22 , põe as disposições convencionais
acima da sentença normativa.
Na CLT, o art. 513 confere ao sindicato a prerrogativa de representar perante as autoridades administrativas e judiciais, de celebrar Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho; o art . 872 e o art. 195
prerrogam ao sindicato atuar como substituto processual da categoria . As Leis ns. 8.036/90 (FGTS),
8.212 e 8.213/91 (custeio e benefício da Previdência Social), 8.984/95 (ação de cumprimento de Acordo e Convenção) e 8.073/90 (substituição processual) são afirmações deste princípio.
A jurisprudência do TST já admite que o sindicato possa agir como substituto processual também
na cobrança de horas extras em favor de membros
da categoria, desde que a infração à regra da jornada legal seja de caráter geral.
Como a constituição de sindicato não é privilégio dos empregados, o princípio é compatível às
outras relações de trabalho.
Os subprincípios ou princípios de realização
Quanto a esses princípios, nosso relato ater-se-á
aos aspectos comuns às relações de trabalho subordinado e não subordinado. Por isso, pouparemos o
leitor das particularidades exclusivas das relações
de emprego .
• In dubio pro operário

Cesarino Jr. sintetiza o alcance: "Sendo o Direito
Social, em última análise, o sistema legal de proteção dos economicamente fracos (hipossuficientes),
é claro que, em caso de dúvida, a interpretação deve
ser sempre a favor do economicamente fraco, que é
o empregado, se em litígio com o empregador."17>
Esta regra se aplica com muito mais razão às relações de trabalho precarizadas, cujos trabalhadores
padecem·de muito maior desvantagem .
Certamente é um transplante do in dubio pro reo
do Direito Penal e do favor debitoris do Direito Ci vil. Destarte, o operário continua operário, seja qual
for o modelo contratual adotado .
• Regra da aplicação da norma mais avorável
Significa que, havendo pluralidade de normas
aplicáveis a uma relação de trabalho, opta-se pela
mais favorável ao operário.
(7) " Princípios Fundamenta is na Consolidação d as Leis do
Trabalho", Revista LTr de Legislação do Trabalho, n . 47, 11, 1983, pp.
447 e segs.
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À primeira vista, este princípio desconstitui o sistema de hierarquia das normas. Mas não. Antes, afirma o princípio da progressão social, porque a lei
trabalhista confere um mínimo de garantias ao trabalhador e quando estipula um máximo o faz expressamente. E, neste caso, não se aplica o princípio.

Na lei, o art . 92 da Convenção n . 52 da OIT preceitua: "Nada nem esta Convenção afetará qualquer lei,

qualquer sentença, costume ou acordo entre empregadores
e trabalhadores que assegure condições mais favoráveis do
que as previstas pela presente Convenção". Outro exemplo expresso encontra-se no art. 620 da CLT.
Este princípio não se aplica às normas proibitivas do Estado . Deve-se também observar a determinação legal de preservar o interesse social acima
do interesse coletivo e este acima do individual.
'

Os autônomos também podem constituir sindicato e este convencionar normas coletivas, que integram a vida funcional dos trabalhadores não
empregados. Em relação ao camponês, o sindicato
congrega os empregados, arrendatários, os parceiros, e os pequenos produtores. Outrossim, os sindicatos elaboram tabelas de preços dos serviços, a
exemplo dos sindicatos dos trabalhadores da construção civil, que fixa preço do metro de parede, de
reboco, de piso, de pintura etc.
Porque não aplicar este princípio às outros trabalhadores hipossuficientes?

"Sendo o Direito
legal de prote(hipossuficientes),
interpretação deve
mente fraco, que é
o empregador."17l
mais razão às relacujos trabalhadores
tagem.

Con globamento- Daí a regra do conglobamento, i egulldo a quiH o instrumento jurídico invocado em favor do trabalhador deve sê-lo por inteiro e
não por partes . Não se deve, segundo a teoria da
acumulação, sair pinçando de cada instituto o que
há de melhor para o operário em determinado caso,
como a abelha catando o mel das flores. Assim, se
aplico a um caso uma Convenção Coletiva, não posso descartar regras da mesma, salvo se ferir norma
imperativa do Estado.
• Regra da condigão mais beng[ifa
Consiste em assegurar ao trabalhador a condição mais benéfica objetivamente reconhecida . Assim, o empregado não pode ser rebaixado na função e as condições melhores adicionadas ao seu contrato, em regra, não podem ser suprimidas.
O fundamento deste princípio suporta-se em
duas pilastras, a saber: a) a modificação das regras
trabalhistas não pode operar em prejuízo do trabalhador- art . 468 da CLT; b) o rebaixamento fere
direito adquirido, constitucionalmente protegido.
O limite esbarra nas excepcionais condições benéficas expressamente temporárias, e aquelas cuja
continuação não possa ser suportada pelo empregador, porque o encargo muito pesado leva a empresa à ruína, com conseqüências maléficas .
É, portanto, plenamente compatível com o trabalho não subordinado, como o pequeno prestador
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de serviço (mesmo como microempresa), o transportador autônomo, o representante comercial, o
propagandista, o corretor etc.

• Princípio da irremmciabílidade
Em síntese, consiste em que o trabalhador não
pode renunciar os direitos a ele conferidos pela legislação do trabalho . Abrange também a intransigibilidade. É a regra.
Renúncia é o ato unilateral da abdicação de um
direito por parte do seu titular. O direito privado
comum, de regra, admite a renúncia tácita ou expressa. No Direito do Trabalho, de regra, a renúncia é ilícita e, em muitos casos, ilegal. E nos casos
admissíveis tem de ser expressa e inconfundível.
Os direitos decorrentes de normas inderrogáveis
são irrenunciáveis. O trabalhador não pode renunciar nem transigir os direitos decorrentes de normas imperativas de ordem pública, como o registro do contrato de trabalho na CTPS, segurança e
medicina do trabalho, limites de jornada. Mas pode
renunciar o direito de utilizar o transporte e a refeição que o empregador ponha à sua disposição.
Fundamentos: Russomano fundamenta-o na ordem pública; Krotoschin, na imperatividade; Alfredo
Ruprecht, no vício presumido do consentimento. Aos
dois primeiros assiste razão quando se trata de direitos de ordem pública; o outro, no respeitante a
direitos disponíveis, porque o trabalhador, diante do
patrão, encontra-se em condição de inferioridade,
sem a plena força de sua deliberação .
Perez Botija, com apoio em Inojosa, encara de outro ângulo a questão. Diz que a irrenunciabilidade
decorre do princípio de direito civil que veda arenúncia em prejuízo de terceiros, que, no caso, seriam os familiares do trabalhador e seus colegas, que
se veriam obrigados a aceitar condições inferiores
em face da claudicação do renunciante .
Conclui-se que o próprio trabalhador não tem
total liberdade para emitir sua vontade, porque acima dele está a sociedade, que tem interesse em ver
efetivado o direito tutelar. Na CLT encontramos limitações à renúncia nos seguintes arts . 9 2 ,468,477,
§ 12 , 500 e outros. Como novo fundamento, os arts.
166, VI, c/ c. 2.035, parágrafo único do novo Código
Civil cominam de nulidade os atos que atentem contra normas de caráter imperativo.
Em relação ao trabalhador não empregado, aplica-se com mais razão, dado que seus direitos já são
tão limitados, restringindo-se ao preço do serviço,
forma de pagamento, qualidade do serviço, condições do trabalho. Assim, p. ex., este trabalhador não
pode renunciar a remuneração de seu trabalho, nem
transigir o valor dos recolhimentos devidos à previdência social.
• Di e
A renúncia prende-se a direito já reconhecido,
sobre o qual não pesa dúvida, em que o renunciante tem clara desvantagem pelo fato de abdicar de

.
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algo que lhe pertence em troca de nada. A transigência presume uma dúvida, a incerteza do direito. Caracteriza-se pela res dubia. Na transigência,
cada parte abre mão de porção que lhe julga pertencer. Na coisa duvidosa, há disposição de uma
das partes de ir a juízo, ou esta já se encontra em
juízo e paira incerteza de êxito.
O instituto da conciliação não abrange todos os
direitos, sofrendo limitações, como, por exemplo,
não pode permitir a renúncia de assinatura da CTPS
se a relação de emprego é reconhecida. Assim, também, os direitos trabalhistas incontroversos não
comportam transação, mas sim pagamento. O acordo, com transação, deve firmar-se somente em relação ao direito duvidoso.
O novo Código Civil, no seu art. 166, dentre as
causas de nulidade do ato jurídico, de que trataremos adiante, considera nulo o negócio jurídico em
que: a) tiver por objeto fraudar lei imperativa; b) a
lei taxativamente declará-lo nulo; c) por vício resultante de dolo, coação, erro, simulação ou fraude, estado de perigo, lesão .
O estado de perigo se dá quando alguém, premido
pela necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa; a lesão
se caracteriza quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta.
Essas novas regras dão novo alento ao princípio
em comento e induzem à censura das renúncias a
direitos levadas a efeito nos acordos trabalhistas feitos perante as Comissões de Conciliação Prévias.
Aplica-se, portanto, plenamente, às relações trabalhistas em que o trabalhador se revela em estado
de inferioridade.
• Princípio da continuidade da relação de empregg.

É desejo do empregado a continuidade da relação de emprego até outra oportunidade melhor ou
a aposentadoria. Consiste o princípio em alimentar a presunção juris tantum da continuidade do
emprego. Presume-se, p . ex., que o empregado não
pediu demissão nem abandonou o emprego.
Fundamenta-se no fato de que o trabalhador
necessita de emprego para sua subsistência e de sua
família; todos têm direito ao trabalho . Hugo Gueiros
prefere empregar a terminologia continuidade de
emprego, e não no emprego, isto é, garantia econômica, e não funcional. <8>
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transformações do contrato; a prorrogação por mais
de uma vez do contrato por tempo certo torna-o por
tempo indeterminado; indenização em caso de
despedida sem culpa do empregado; criação de diversas formas de estabilidade: sindical, de membro
de Comissão de Conciliação Prévia, da gestante, de
membro da CIPA, do diretor de cooperativa, do acidentado no trabalho, convencional, eleitoral e outras.
Constituindo o emprego a regra da relação de
trabalho, este princípio deve ser invocado pelas
autoridades trabalhistas no sentido de coibir as relações de emprego travestidas de outras formas
contratuais.
• Princípio da primazia da realidade

Consiste em que, no caso de discrepância entre
o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos, deve dar-se preferência ao primeiro, isto
é, ao que sucede no terreno dos fatos.
O contrato de trabalho é consensual; porém, seu
conteúdo vai tomando formas diferentes. Vai-se
revelando não pelo pacto, mas pela conduta das
partes. Por isso, o contrato é o que de fato está existindo (art. 442, CLT), não obstante a forma que
documentalmente se lhe atribua.
O distanciamento entre a forma e os fatos decorre de uma das quatro situações: simulação (ação deliberada de produzir situação jurídica distinta da
real); erro imputável a uma das partes ou a ambas;
falta de atualização dos dados na CTPS e nos registros
próprios; e ausência de requisitos fomtais, que pode
tornar vulnerável o ato.
O fundamento mais aceito é o de que o princípio da realidade atende à racional interpretação
da vontade das partes. É plenamente compatível
com o trabalho não subordinado, como o avulso,
o pequeno arrendatário, meeiro, parceiro, empreiteiro, cooperado, pessoa jurídica unipessoal que
presta serviço etc.
• Princípio da irretroatividade das nulidades
t raba lhis tas

Este princípio manifesta-se em diversos dispositivos legais, tais como: a restrição ao contrato por
tempo certo; o aproveitamento de contrato com cláusulas nulas; a suspensão do contrato não quebra o
vínculo; a sucessão de empresas; amplitude às

Significa que o trabalho prestado, desde que idôneo seu objeto, surte todos os efeitos legais do vínculo empregatício, ainda que o contrato padeça de
nulidades, como agente incapaz ou vício de consentimento. Só a inidoneidade do objeto nulifica o
contrato com efeito retroativo. Ou seja, por grave
que seja a causa da nulidade, salvo a inidoneidade
do objeto, sua declaração é com efeito ex nunc, não
retroage, em virtude de ser impossível restituir a
força de trabalho despendida .

(8) Hugo Gueiros Bernnrdes, "Estabilidade e Fundo de Garantia na Constituição", Simpósio instituído pelo Instituto de Direito Social, LTr Edit., São Paulo, 1979, págs. 75 a 91.

É compatível com as outras modalidades contratuais de trabalho, como a pequena parceria,
empreitada, arrendamento rural etc.
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• Princípio da substituição automática da s cláusulas
contratuais

outras formas

Significa dizer que as leis de proteção ao trabalhador têm vigência imediata em relação aos contratos já em curso. Da mesma forma, as cláusulas
de acordo ou convenção coletiva de trabalho, as de
sentença normativa e até mesmo as normas internas da empresa e aquelas tacitamente convencionadas (pela prática cotidiana) substituem as dos
contratos individuais de trabalho . Mas, em qualquer caso, preservar-se-á a regra que for mais benéfica ao empregado: em regra, só as mais favoráveis substituem as já existentes.
Em face das prerrogativas dos sindicatos de estabelecerem normas para vigência no âmbito da
categoria, esse princípio também é compatível com
as relações de trabalho não subordinado. Veja-se
que o sindicato pode ser de autônomos também e
podem estabelecer tabelas de preços dos serviços
dos membros de sua categoria.
• Princípio da boa-f é

Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a
intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a

pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de
que está agindo na conformidade do direito, conseqüentemente, protegida pelos preceitos legais (De
Plácido e Silva).
A boa-fé representa um princípio jurídico de origem moral fundamental a todo o complexo das relações privadas e com maior razão nas relações
laborais. O novo Código Civil reanima esse princípio citando-o mais de 100 vezes.
O sentido da boa-fé interessante ao trabalho é o
que a define como o respeito mútuo entre as partes
para o fiel cumprimento das obrigações legais e
pactuadas, ou que se vão pactuando, expressa ou
tacitamente, no curso da execução do contrato de
trabalho.
Aplica-se a todas as relações privadas, dentre
as quais as relações de trabalho em geral.
• Princípios de direito coletivo do trabalho

Além do princípio da autodeterminação coletiva e do princípio da boa-fé, são específicos do direito coletivo os seguintes: da unicidade sindical,
da liberdade sindical, da autonomia negociai, da
substituição processual etc.

____ *____

parceria,
etc.

• ,.
Revista L Tr. 69-04/402

Vol. 69, n2 04, Abril de 2005

A PRESCRIÇÃO DO DANO
MORAL TRABALHISTA(*)
Georgenor de Sousa Franco Filho (**)

Introdução
Embora superado o tema relativo à competência para apreciar ações versando sobre dano moral
decorrente de relação de trabalho, que, induvidosamente, é da Justiça do Trabalho, como, aliás, há
quase uma década, sustentei em voto proferido no
E. TRT da 8íl Região (Proc . TRT 8íl Região, 4ll T., RO
n. 3.795/96), vez por outra retoma ao debate. Todavia, um outro aspecto tem gerado dificuldades
para os chamados operadores do direito, uma das mais
tormentosas questões acerca desse tema, aquela
relativa à prescrição.
Dois pontos devem ser esclarecidos, desde o início, Primeiro, por dano moral entenda-se uma lesão que viole o patrimônio moral da pessoa,
maculando-lhe a honra ou a boa fama. O dano moral trabalhista é o que decorre de relação de trabalho, no geral as oriundas das previsões dos arts. 482
e 483 da CLT. Segundo, a prescrição é a perda do
direito de ação pela inércia do titular por um determinado período.
- ~O dano moral trabalhista não é novidade no direitóbrasileiro. Ao contrário, existe na legislação obreira desde os primórdios da CLT. Orlando Teixeira da
Costa, que foi um dos maiores juslaboralistas brasileiros, ensinou "enquanto se discutia no direito comum a
possibilidade de reparação econômica do dano exclusivamente moral, a Consolidação das Leis do Trabalho, desde a sua
promulgação, já contemplava o dano moral e sua reparação
pelo empregado ou pelo empregador, em decorrência da ruptura do contrato de trabalho pela prática de ato lesivo da
honra ou da boa fama (arts. 482, letras j e k, e 483, letra e,
mediante o pagamento ou desoneração de pagamento das
indenizações correspondentes ao distrato do pacto laboral
motivado por essa justa causaO>".
De plano, e de início, já se poderia demonstrar
que são inconfundíveis um e outro danos, especialmente para fins de fixação de prazo prescricional.
Mas, antes de tratar da prescrição do dano moral

trabalhista, importa em breve comentário acerca da
competência da Justiça do Trabalho, inclusive diante da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, ressaltando, desde logo, que a novidade do inciso VI do art. 114 é, a rigor, o que já existe
desde o advento da CLT(2 J.
Competência da Justiça do Trabalho
Há, é certo, os que ainda insistem na incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ações dessa espécie. Argumentam, por exemplo, assinalando que dano ocorrido antes da Carta de 1988 resultaria em ajuizamento de ação de indenização por
perdas e danos na Justiça Comum. Felizmente são
poucos e raros, esta corrente que se chamaria de
negativista encontra-se completamente superada
pela jurisprudência prevalente no Brasil.
Ora, os danos morais e materiais advêm de relação de trabalho . Se é assim, a base legal que autoriza esta Justiça a apreciar e julgar o presente feito
está no art. 114 da Constituição da República, que
lhe confere competência para dirimir questões
oriundas da relação de trabalho, e, mais ainda, já
estava desde o advento da CLT, como assinalado
acima e voltaremos adiante. A Emenda Constitucional n. 45/2004 nenhuma alteração apresentou nesse particular, conservando-se inalterada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar temas
relativos a danos morais trabalhistas.
A jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive
do Tribunal Superior do Trabalho, quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar questões relativas a danos morais e materiais
oriundos da relação de emprego é pacífica e copiosos julgados apontam nesse caminho(3J. As controvérsias do passado ao passado foram relegadas.
Inexistem mais hodiernamente .
(2) O art. 114 da Constituição cuida da competência da Justi ça do Trabalho e o inciso VI dispõe:

(•) Assinalo especial agradecimento à colaboração prestada
por meu Assessor no TRT da 81 Região, Dr. Paulo Carvalho da
Silva, na pesquisa bibliográfica e jurisprudencial deste estudo .
(.. ) Georgenor de Sousa Franco Filho é Juiz Togado do TRT
da 81 Região, Professor Titular de Direito Internacional e Direito
do Trabalho da Universidade da Amazônia- UNAMA, Doutor
em Direito pela Universidade de São Paulo, Vice-Presidente da
Academia Nacional de Direito do Trabalho, Membro da Academia Paraense de Letras, da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, da lntemationnl Law Association (Londres) e do Centro
per In Coopernzione Giuridica lntemnzionale (Roma).
(1) COSTA, Orlando Teixeira da. " Da ação tra balhista sobre
dano moral ". In: Trnbnllro & Doutrina. São Paulo, (10):65-6, set.

1996.

"as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de traba/Jro ".
(3) "Dano moral- Competência da Justiça do Trabalho . É
possível que o dano moral decorra da relação de trabalho, quando o emprt'gador lesar o empregado em sua intimidade, lto11ra e imagem (CF,
art. s•, V e X; CLT, art. 483, "a", "b" e "e"), deforma que se encontra
inserida na regra de competência preconizada pelo art. 114 da Cnrtn da
República, n sun apreciaçilo, conforme jurisprudê11cia já pacificada desta Corte e do STF. Ressalte-se que a hipótese dos autos não está ligada à
descaracterização da falta grave referente à propalada emissão de cheques sem fundo, mas na atribuição denegritória de envolvimento do
Reclamante 110 assalto ao Banco, inserida em "comunicado de ocorrência" policial e divulgado em rádio como suspeito . Por outro Indo, a discussão quanto ii ocorrência do dano e sua valoração implica reexame

076/05
RELAÇÃO DE TRABALHO - INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO EM FACE DA EMENDA N. 45/04

Mário Vitor Suarez Lo_io
A expressão relação de trabalho, inserida na Constituição pela EC n . 45/04, vem suscitando dúvidas quanto a interpretação constitucional.<'>Um
olhar conservador poderá concluir pela similitude
da ADin n. 492-l/ DF<2>, quando se realizou o controle de constituci9nalidade da norma prevista no
Re/?ime Jurídico Unico- RJU (art. 240, alíneas d
e e<>, Lei n . 8.112/90). Realmente, diante da velha
redação do art 114, faltava o pleno parâmetro constitucional, pois, estava fixada a competência<4 >
(•) Mário Vitor Suarez Lojo é Professor concursado na Universidade Candido Mendes-RJ; da pós-graduação na ESA/
OAB-RJ e nas Universidades Estácio de Sá e Gama Filho; dos
cursos preparatórios CEJ, Toga, Magistrab, Cepad, MMK e Cia.
dos Módulos; e do curso preparatório para o exame de ordem
na ESA/OAB-RJ. <mariovitorlojo@hotmail.com>
(1) LOJO, Mário Vitor Suarez. "Novo bloco de constitucionalidade" . In : Reforma do judiciário. São Paulo: Método, 2005,
p. 319-354 .
(2) STF- Pleno- ADln n. 00004921/600, j. 12.11.92, rei.
Min . Carlos Mario Velloso, DJU, I, 12.3.93, p.3.557. In : Revista
LTr, 56-11/1287-1295.
(3) "art.240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:[ ... ] e:
De ajuizamento, individual e coletivamente, frente à Justiça do
Trabalho, nos termos da Constituição Federal" .
(4) STF- Pleno - CJ 6.829-8 / SP, j. 15.3.89, DJ. 14.4 .89. O
Min . relator Octávio Galloti em seu voto afirma: "É certo que o
disposto no art. 114 da nova Constituição traduz ampliação da
competência da Justiça do Trabalho, em comparação com o teor
do art. 142. (... ) Não com referência aos servidores de vínculo
estatutário regular ou administrativo especial, porque o art. 114,
ora comentado, apenas diz respeito aos dissídios pertinentes a
trabalhadores, isto é, ao pessoal regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho ... ". In : Revista LTr, 56-10/1235.

(*)

correlacionando pessoa e matéria . Mas, recordemos
a occasio legis, vez que o Congresso Nacional, diante
do veto do Presidente da República as referidas
alíneas do R]U, manteve a redação, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo STF.
Portanto, essa já era a vontade do legislador mens legislatoris -, h á mais de 15 anos. Acrescente-se, ainda, o voto divergente do Min . Marco
Aurélio Mendes de Farias Mello: "Tratando-se de
preceito tomado de empréstimo de Cartas anteriores, sempre foi interpretado como viabilizador
da inclusão de outras demandas, não consideradas as normas procedimentais, mas os envolvidos
em relação de trabalho. [ ...]É tempo de avançarse, de experimentar-se novos dias ... " C5>
A utilização de normas jurídicas de outros ramos do direito (tributário, previdenciário, civil,
administrativo, emprE:sarial etc.) não causa surpresa ao magistrado trabalhista, afastando-se o
vetusto argumento de ser incompetente para apreciar matéria de direito administrativo. Nesse sentido, já tínhamos a manifestação da Segunda Seção do Superior Tribunal de] ustiça, in verbis: "Consoante vem reiteradamente decidindo esta 2@ Se- ~
ção, importa, para fixar-se a competência, em razão da matéria, a lide, tal como deduzida na inicial. No caso, tem esta, induvidosamente, índole
trabalhista . A Egrégia Junta impressionou-se com
(5) MELLO, Marco Aurélio Mendes de Farias. In : Revista LTr
56-12/HB-1420.

a circunstância de a decisão da causa estar a depender da interpretação de normas de cunho administrativo. Isso, entretanto, não revela. O litígio continua sendo trabalhista, ainda que, para
dirimi-lo, possa ser necessário, tenham-se em conta,
regras jurídicas de distintas filiações. Declaro
competente a Junta suscitada" .<61

1

Nessa linha evolutiva<7l, de atualização e desenvolvimento de normas constitucionais<8l, o legislador tam bém fez constar expressamente a
competência da justiça especializada para apreciar
as ações relativas às penalidades administrativas<9I impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho (art. 114, VII, CF/88), ou seja,
ações de caráter jurídico-administrativo (ex.: legalidade do débito fiscal, mandados de segurança contra o ato de autoridade etc.).

Quanto a possibilidade da utilização do princípio da interpretação adequadora ( interpretazione
adequatrice) ou do princípio da interpretação conforme a constituição, registrem-se as lições d e Canoti1/to: "o princípio da interpretação conforme a constituição é um instrumento harmônico de conhecimento das normas constitucionais que impõe o
recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco da lei. Dessa forma, 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 de conservação de normas" .< 101 (grifas do
original)
(6) STJ- 21 Seção- CC 1.866/PB, j.14.08.91, rel. Min.
Eduardo Ribeiro. Destaco que votaram com o relator os Ministros Dias Trindade, Athos Gusmão Carneiro, Waldemar Zveiter,
Fontes de Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro e Nilson Naves. In: Revista LTr 56-07/854.
(7) André Ramos Tavares com subsídios da doutrina alemã, colaciona as lições de Gustavo Zagrebelsky (Diritto
Constituzionale. Torino:Torinense, 1988), para lembrar a teoria
da 'interpretação evolutiva': "é a operação destinada a reconstruir o direito dinamicamente, na medida das exigências cambiantes que a realidade social manifesta" . In : "Curso de direito
constitucional". São Paulo: Saraiva, 21 ed, 2003, p .82.
(8) BASTOS, Celso Ribeiro et a/." A interpretação como fator
de desenvolvimento e atualização das normas constitucionais".
In: Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p.155.
(9) Noticias do TST, em 28.01.2005: Justiça do Trabalho vai
examinar ações decorrentes de fiscalização do trabalho. Dispon!vel em: <http:/ /www.tst.gov.br /noticias>
(10) CANOTILHO, fosé Joaquim Gomes. "Direito constitucional e teoria da constituição", 71 ed., Coimbra: Almedina, 2004,
p. 1310.

Com relação à elevação de competência, não se
vislumbra a hipótese de interpretação conforme a
Constituição. Existem limites jurídicos-funcionais<11l. Não se esquecendo de que estamos analisando uma Emenda à Constituição, nos apoiamos
nas lições do prof. Konrad Hesse, para lembrar que,
se para a interpretação conforme a Constituição é
importante manter, no possível, a validez da lei,
então o princípio mostra-se jurídico-funcionalmente um princíp io de atitude reservada judicial
diante do legislador, e um princípio da primazia
do legislador na concretização da Constituição. O
legislador democrático tem a presunção de constitucionalidade de sua vontade e atuação em si; a
ele está encarregada a configuração jurídica das
condições da vida em primeiro lugar. Ao Supremo Tribunal Federal é proibido disputar essa primazia ao legislador e, com isso, causar a remoção
de funções, atribuídas jurídico-constitucionalmente.(IZJ Com base nas referidas lições, o prof. Cano til/to enfatiza: "neste aspecto, justifica-se que se fale
de uma preferência do legislador como órgão
concretizador da consti tuição. Se os órgãos aplicadores do direito, sobretudo os tribunais, chegarem à conclusão, por via interpretativa, de que
uma lei contraria a constituição, a sua atitude correcta só poderá ser a de desencadear os mecanismos constitucionais tendentes à interpretação da
inconstitucionalidade da lei. Daqui se conclui também que a interpretação conforme a constituição
só permite a escolha entre dois ou mais sentidos
possíveis da lei mas nunca uma revisão do conteúdo. A interpretação conforme à constituição tem,
assim, os seus limites na "letra e na clara vontade
do legislad or", devendo "respeitar a economia da
lei" não podendo traduzir-se na reconstrução de
uma norma que não esteja devidamente explícita
no texto . [ ... ] Argumenta-se, essencialmente, com
o facto de a admissibilidade de uma correcção intrínseca da lei ser um processo muito mais aten(11) MENDES, Gilmar Ferreira. "Jurisdição constitucional",
São Paulo: Saraiva, 41 ed., 2004, p. 319: "Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Federal, a interpretação conforme
à Constituição conhece limites. Elas resultam tanto do texto da
expressão literal da lei, quanto da chamada 'vontade do legJslador '. A interpretação conforme à Constituição é, por isso,
apenas admissivel se não configurar violência contra expressão literal do texto e não alterar o significado do texto normativo, com mudança radical da própria concepção original do legislador" .
(12) HESSE, Konrad. "Elementos de direito constitucional
da República Federal da Alemanha", Porto Alegre: SAFe, 1998,
p. 73.
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ta tório do favor legislatoris, ou seja, da preferência
legislativa constitucionalmente concretizadora, do
que a declaração ou reconhecimento da inconstitucionalidade.[ ... ] A alteração do conteúdo da lei
através da interpretação pode levar a uma
usurpação de funções, transformando os juízes em
legisladores activos. Se a interpretação conforme
a constituição quiser continuar a ser interpretação, ela não pode ir além dos sentidos possíveis,
resultantes do texto e do fim da lei. Por outras
palavras: a interpretação conforme a constituição
deve respeitar o texto da norma interpretanda e
os fins prosseguidos através do acto normativo
sujeito a controlo. [ ... ]A interpretação correctiva
justifica-se pela prevalência das normas e princípios constitucionais, mas deve, num Estado de
direito democrático, salvaguardar a liberdade de
conformação do legislador."<13l
A mesma ressalva é feita quanto a aplicação dos
princípios da contraditoriedade, razoabilidade e
congruência.
Corroborando com as premissas esposadas,
encontramos o Pleno do STF: "O princípio da interpretação conforme a constituição (verfassungskonforme auslegung) é princípio que se situa no
âmbito do controle da constitucionalidade, e não
apenas simples regra de interpretação, a aplicação desse princípio sofre, porém, restrições, uma
vez que, ao declarar a inconstitucionalidade de
uma lei em tese, o STF- em sua função de Corte
Constitucional- atua como legislador negativo,
mas não tem o poder de agir como legislador positivo, para criar norma jurídica diversa da instituída pelo poder legislativo. Por isso, se a única
interpretação possível para compatibilizar a norma com a constituição contrariar o sentido inequívoco que o poder legislativo lhe pretendeu dar,
não se pode aplicar o princípio da interpretação
conforme a constituição, que implicaria, em verdade, criação de norma jurídica, o que é privativo do legislador positivo.- Em face da natureza
e das restrições da interpretação conforme a constituição, tem-se que, ainda quando ela seja aplicável, o é dentro do âmbito da representação de
inconstitucionalidade, não havendo que converter-se, para isso, essa representação em representação de interpretação, por serem instrumentos
que tem finalidade diversa, procedimento diferente e eficácia distinta.- No caso, não se pode aplicar a interpretação conforme a constituição por
nâo se coadunar essa com a finalidade inequivocamente colimada pelo legislador, expressa literalmente no dispositivo em causa, e que dele ressalta pelos elementos da interpretação 16gica."0 4l
(13) CANOTILHO, José Joaquim Gomes. "Direito constitucional e teoria da constituição", 71 ed . Coimbra: Almedina, 2004,
p.1311-1312.
(14) STF, Pleno, RP 1417 /DF, Rel. Min . Moreira Alves, julg.:
09.12.1987, votação unânime, DJ 15 .04.88, p. 8397, In:
Ementário, vol. 01497-01, p . 72.

É de clareza solar a intenção do legislador ao
aprovar o artigo 114. A PEC n. 96/92 tramitou lentamente, com ampla discussão, sendo aprovada
tanto pela Câmara dos Deputados, como pelo Senado Federal, com a devida promulgação e publicação. O que o Senado Federal fez foi apresentar
uma nova proposta de emenda à Constituição (Parecer n. 1.748/04), para votação em segundo turno, incluindo a sugestão de restrição do trabalhador estatutário na justiça especializada. Mas, repita-se, na atualidade, ou melhor, nos últimos 15
anos pelo menos, o legislador ordinário sempre
desejou que Justiça do Trabalho passasse a apreciar todas as lides que tenham como causa de pedir, uma relação de trabalho lato sensu.< 15 l
Além da inexistência de vício formal <16>, não há
também excesso ou desvio do poder legislativo (vício de mérito). Assim, ao Supremo Tribunal Federal "está vedado valorar se a lei cumpre bem ou
mal os fins por ela estabelecidos" .<17l
Lembrando que a parametricidade da fiscalização
abstrata0 8l no direito brasileiro, compreende-se
como conjunto de preceitos e princípios da Constituição, afirmamos que a plenitude da Justiça do
Trabalho, formando um novo bloco de consti tucionalidade, está em absoluta harmonia com as demais normas e princípios da Constituição (princípio da harmonização e unidade da constituição),
integrando todos os trabalhadores (princípio do
efeito integrador), reconhecendo maior eficácia
(15) No mesmo sentido: LOJO, Mário Vitor Suarez . In: Revista LTr 69-01/93-105; CARA , Allpio Roberto Figueiredo. p .l9-20;
COUCE DE MENEZES, Cláudio Armando e BORGES, Leonardo
Dias. p .39-40; BRANDÃO, Cláudio Mascarenhas. p.59; ROSSAL
DE ARAÚJO, Francisco. p.121; COUTINHO, Grijalbo Fernartdes.
p.133; DALAZEN, João Oreste. p.157; DALLEGRAVE NETO, José
Affonso . p.195; RIBEIRO JUNIOR, José Hortêncio . p .240;
ME LHA DO, Regirtaldo. p .327; In : " Nova competência da justiça
do trabalho" . São Paulo: LTr, 2005; SUSSEKIND, Arnaldo. "Instituições de direito do trabalho", 221 ed., São Paulo:LTr, 2005,
p.l326; MARTINS, Sergio Pinto. 110 prelo; RODRIGUES PINTO,
José Augusto. "Processo trabalhista de conhecimento" . 7• ed .,
São Paulo: LTr, 2005, p.158-159; LORA, llse Marcelina Bernardi.
In: Revista LTr 69-02/196; José Augusto. DALAZEN, Min. João
Oreste . In: Revista LTr 69-03/267; BARROS, Cássio Mesquita. p.
277 e 283; OLIVEIRA, Francisco Antonio. p . 298. Contra, excluindo a relação estatutária: MARTINS FILHO, Ives Gandra. In:
Revista LTr 69-01/31; BERNARDO DO CARMO, Júlio. In: Revista LTr 69-01/52; PANCOTTI,José Antonio. In : Revista LTr 6901 / 83; BEZERRA LEITE, Carlos Hwrique . "Curso de direito processual do trabalho", 3 1 ed., São Paulo: LTr, 2005, p. 151; OLIVEIRA SILVA, José Antonio R. In: Revista LTr 69-03/323 .
(16) BUZAID, Alfredo. "Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro", São Paulo: Saraiva,
1958, p . 51:" A feitura das leis está subordinada a um conjunto
de regras, de cuja observância depende a sua validade" .
(17) CANOTILHO, José Joaquim Gomes . "Direito constitucional e teoria da constituição", 7° ed., Coimbra:Almedina, 2004,
p.l320; No mesmo sentido, citando Konrad H esse, Klaus Stern
e J. J. Gomes Canotilho, encontra-se Luis Roberto Barroso, In:
Interpretação e aplicação da Constituição. 3• ed ., São Paulo: Saraiva, 1999, p.l87: "Mas tal deferência há de cessar onde não seja
possfvel transigir com a vontade cristalina emanada do Texto
Constitucional".
(18) CLtVE, Cl~merson Merlin. "A fiscalização abstrata de
constitucionalidade no direito brasileiro", São Paulo: RT, 1995,
p. 153.
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aos direitos fundamentais dos trabalhadores
(princípio da máxima efetividade) e impedindo
qualquer alteração da repartição de funções constitucionalmente assegurada (princípio da justeza).
Portanto, com o farto suporte doutrinário e jurisprudencial utilizado por Rui Medeiros<19>, além
de Ronaldo Poletti< 20 >, Lúcio Bitencourt< 21 >, Ruy Barbosa<22> e Otto Bachof23 >, pretende-se tão-somente
sublinhar a inadmissibilidade de uma interpretação stricto sensu conforme à Constituição que, embora compatível com a letra do preceito, contrarie
as palavras usadas no texto (without doing too great
violence to the words actually used), a intenção claramente reconhecível do legislador ou o sentido

----(19) MEDEIROS, Rui." A decisão de inconstitucionalidade",
Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 311.
(20) POLETTI, Ronaldo. "Controle da constitucionalidade
das leis", 21 ed., Rio de Janeiro:Forense, 1995, p. 105.
(21) BITTENCOURT, C.A. LlÍ cio. "O controle jurisdicional
da constitucionalidade das leis", 21 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968, p. 95.
(22) BARBOSA, Ruy." A constituição e os a ctos inconstitucionais", 21 ed., Rio de Janeiro: Atlântida, 1893, p . 74.
(23) BACHOF, Oito. "Jueces y Constitución", Madrid:
Civitas, 1985, p . 32.

inequívoco do artigo 114, inciso I, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda n . 45
de 31.12.2004: "as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios"<24 >. (grifos nossos)

----(24) Ressalvamos que o Min. Nelson Jobim, Presidente do
STF, na noite do dia 27.1.2005, em sede de medida cautelar
em ação direta de inconstitucionalidade (3395-6IDF), proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil- AJUFE,
cuja petição inicial foi subscrita, entre outros, pelo Ministro
do STJ (aposentado em 4.4.2002), agora advogado- Paulo
Roberto Saraiva da Costa Leite - , entendeu não haver inconstitucionalidade formal, mas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ausência
de prejuízo, deferiu liminar, com efeito ex tunc, suspendendo, "ad referendum , toda e qualquer interpretação dada ao
inciso 1 do art. 114 da CF, na redação dada pela EC n. 4512004,
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 ca rá ter jurídico-administrativo" .
Disponível em: <http:l lge min i.stf.gov.brlcgi-binlnphbrs?d=DESP&n= -julg&s1=3395.NUME.&l=20&u=http:l I
www.stf .gov.br I Jurisprudencia l Jurisp .asp &Sectl =
IMAG E&Sect2=TH ESOPF &Sect3= PLU RON &Sect6=
DESPN&p =l&r=l&f=G
IIiJ
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série de obr· ações decorrentes do contrato de trabalho, que e face ao contrato firmado e o poder
de direção do
pregador, este poderá exigir que
o empregado as umpra, no entanto, se agir com
rigor excessivo, dis ensando o empregado sem que
este tenha efetiva me te praticado a justa causa, ou
aplicando-lhe penali de disciplinar indevida, e ,
especificamente nas si ações citadas, lesando a
honra do empregado, de rá ressarci-lo com a indenização por danos moral devida.

bom senso e nos estritos termos do contrato de trabalho, ou seja, com respeito à figura do empregado
como pessoa digna e merecedor de ter seus direitos personalíssimos, irrenunciáveis e inalienáveis
integralmente resguardados. E, acrescente-se, que,
sem dúvida, o respeito deve ser mútuo; mas para o
dano moral em decorrência dos direitos de personalidade do empregador em relação ao empregado, teríamos que dedicar um novo artigo.

Enfim, todos esses tipos d atitudes do empregador, já descritas e comentada ao longo do presente, não condizem com os poder s diretivos conferidos ao mesmo, em decorrência o contrato de
trabalho estabelecido e, portanto, ens ·am indenização por danos morais.
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No entanto, a matéria é um tanto controvertida,
pois não é tarefa simples, estabelecer uma separação nítida entre os direitos de personalidade do
empregado e o poder diretivo do empregador, principalmente diante das novas tecnologias (robótica;
computadores; pagers; celulares etc.) e novas formás
de trabalho subordinado (teletrabalho; trabalho à
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De qualquer maneira, uma coisa é certa, o empregador deve exercer o seu poder diretivo, quer
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A EC. N. 45/2004 E A
COMPETÊNCIA D A JUSTIÇA
DO TRABALHO PARA
QUESTÕES QUE D ECORRAM
DO EXERCÍCIO DO DIREITO
DE GREVE (E LOCKOUD E AS
QUESTÕES SINDICAIS
Jouberto de Quadros P. Cavalcante(*)
Francisco Ferreira Jorge Neto(**)
Introdução

, Justiça do Trabalho, não se limitando a aplicação da
1 Lei n. 7.783/89 (a qual regulamentou o direito de

Com a EC. n. 45, no final do ano de 2004, h~mve
a re~ormulação do art: 114, c;F, e a competência da
Justiça do Trabalho fo1 amphada.
Dentre as matérias que passam a ser de competência da Justiça do Trabalho, traçaremos algumas considerações sobre as ações que envolvam o exercício do
direito de greve (e lockout) e os dissídios sindicais.

• greve previsto no art. 9 2 , CF), como a legalidade ou
\ abusividade( 2l (formal ou material)(Jl do movimento
(greve típica), mas abrangendo também a atuação
• dos trabalhadores no que a doutrina denomina de
greve atípica (movimentos de não-colaboração)/4>
' como greve rotativa {ou articulada ou por turno),
' greve trombose (ou nevrálgica ou tampão), greve de
f solidariedade, greve de zelo, greve de rendimento e
Ações que envolvam o exercício do direito de
outras formas de paralisação ou não colaboração dos
greve e o lockout
trabalhadores, em que pese as divergências doutrinárias para se enquadrar essas formas de manifesCom a EC. n. 45, o art. 114, li, da CF, passou ar tações como exercício do direito de greve.(5 l
prever a competência da Justiça do Trabalho para
"as ações que envolvam exercício do direito de greve" em
OJ n. 1, SDC -Greve abusiva não gera efeitos. É incompatodas às relações de trabalho (art. 114, caput), como tível(2)com
a declaração de abusividade de movimento grevista o
a greve de servidores públicos estatutários .
estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus parContudo, em caráter liminar, o Ministro Nelson ticipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instruJobim do STF, suspendeu, ad referendum, toda e qual- mento de pressão máximo.
OJ. n. 11, SDC- Greve . lmprescindibilidade de tentativa diquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF,
reta e pacífica da solução do conflito. Etapa negocia! prévia. É
na redação dada pela EC, que inclua, na competência abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado,
da Justiça do Trabalho, a" ... apreciação ... de causas que direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o

f

... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidor , a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária
ou de caráter jurídico-administrativo" (STF, MC n. 3.395-

6, Ministro Nelson Jobim, j. 27.1.2005).
Mesmo no que tange às relações de emprego, a
I interpretação do dispositivo constitucional não
pode ser restritiva, de modo que todas as contro1vérsias do direito de greve(l l são de competência da

Í

•

(•) Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante é Advogado . Professor da Faculdade de Direito Mackenzie. Ex-procurador chefe
do Município de Mauá . Mestre em Direito Político e Econômico
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie . Mestrando em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo- USP.
(..)Francisco Ferreira Jorge Neto é Juiz Titular da 11 Vara do
Trabalho de São Caetano do Sul - IMES. Professor convidado
no curso de pós-graduação In to S CI!SII da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
(1) No ordenamento jurídico nacional, a greve é um direito
reconhecido, decorrente da liberdade do trabalho, mas não de
cunho irrestrito, podendo haver a punição quanto aos excessos,
além do que encontra restrições quanto aos serviços ou atividades essenciais. É um direito social , de índole constitucional, mas
não de forma absoluta (art. 9°, CF) .
O art. 22 da Lei n . 7.783 / 89 enuncia como sendo legitimo o
exercício do direito de greve quando ocorre a suspensão coleHva,
temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de
serviços a empregador.

objeto.
OJ. n. 12, SDC- Greve. Qualificação jurídica . Ilegitimidade
ativa nd causam do sindicato profissional que deflagrao movimento. Não se legitima o sindicato profissional a requerer judicialmente
a qualificação legal de movimento paredista que ele próprio fomentou.
OJ. n. 38, SDC- Greve. Serviços Essenciais. Garantia das necessidades inadiáveis da população usuária. Fator d eterminante
da qualificação jurídica do movimento . É abusiva a greve que se
realize em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários dos serviços, na forma prevista na Lei
n . 7.783/89.
(3) O abuso pode ser formal ou material. É formal quando não
se observa as formalidades previstas na lei de greve, como, por
exemplo: a não realização de assembléia, a inexistência do aviso
prévio- 48 horas (atividades comuns) e 72 horas (atividades ou
serviços essenciais). É material, segundo Sérgio Pinto Martins, "se
a greve se realizasse em atividades proibidas" ("Direito do Trabalho",
181 ed ., p . 833).
(4) " Desde logo é possível afirmar que há greves típicas e
atípicas: as primeiras, observando os padrões clássicos e rotineiros, e as segundas, distanciando-se desses mesmos padrões .
As greves atípicas identificam-se com formas de não-colaboração dos trabalhadores com o empregador, o que leva autores a
admitirem greve sem paralisação de trabalho" (NASCIMENTO,
Amauri Mascaro. "Compêndio de Direito Sindical", 31 ed., p . 448) .
(5) "A questão jurídica que se apresenta com as greves atípicas
resulta do seu atrito com o conceito de greve, que pressupõe a

,,
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A ocupação ou a ameaça de ocupação do local

4( de trabalho pelos empregados como decorrên~ c ia de movimento grevista se inserem na competênf cia da Justiça Laboral ~ es possessórias).
~
Da mesma forma, as ações que envolvam controvérsias sobre o~ t,<6> ainda que não previstas
f expressamente nacõnstituição, também são de
• competência da Justiça do Trabalho, porque decorre das relações coletivas de trabalho . Atualmente,
1 o /ockout é proibido (art. 17, Lei n. 7.783/89), mas
isso não afasta a competência da Justiça Laboral,
I até porque o Estado tem que prestar a tutela juris( dicional caso venha ocorrer.
• • Registre-se que a competência da Justiça do Traf balho também se estende para garantir os direitos
dos trabalhadores durante a greve (art. 6 2, Lei n.
f 7.783/89), como: a) emprego de todos os meios pacíficos para aliciamento dos trabalhadores; b) arrecadação de fundos; c) livre divulgação; d) suspenf são do contrato de trabalho; e) impossibilidade de
rescisão contratual pelo empregador; e restringir
t atos dos empregadores que possam: a) constranger
o empregado ao trabalho; b) frustrar a divulgação
f do movimento; c) rescindir o contrato de trabalho;
d) contratar empregados substitutos.
1
Nessas situações, as ações envolvendo o direito
e greve poderão ser individuais ou coletivas.
As a&._ões individ~s, por exemplo, assim considerad'ãs por envolver interesses individuais e os
sujeitos da relação laboral, podem ter como objeto,
por exemplo, a nulidade da rescisão de alguns contratos de trabalho por parte do empregador durante a greve.
Outra situação de ação individual será, v. g., areparação de danos causados pelo empregado ou empregador durante o movimento paredista ou mesmo durante o lockout. Da mesma forma, poderá envolver a responsabilidade civil do sindicato ou da
empresa, pela prática de atos abusivos.
J$so porque os abusos cometidos durante a gre'?é'sujeitam os responsáveis às penas da lei (art . 92 ,
§ 22, CF) e a responsabilidade pelos atos praticados,
ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será
apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal (art. 15, Lei n . 7.783/89) .

r ,

L

paralisação do trabalho, o que não ocorre no caso. Seria possível
enquad rar essas omissões no conceito de greve? Em princípio, a
impressão que fica é negativa, porque greve e cessão do trabalho
são dados que se completam . Porém, é preciso ouvir que a nãocolaboração é menos prejudicial do que a paralisação total da produção . Não colaborando, os trabalhadores estariam sujeitos a punições de desídia, ao passo que, abstendo-se totalmente do trabalho, nenhuma punição sofreriam. Estariam fazendo uma greve.
Admita-se também que a conflitividade é maior com a greve-paralisação do que com a greve-não-colaboração. t melhor para a
empresa manter uma produção reduzida do que nada produzir"
(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Ob . cit., p. 452).
(6) Lockout é a paralisação das ativ idades, por iniciativa do
empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o
atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (art.
17, Lei n. 7.783/89). Trata-se da paralisação patronal quanto às
suas atividades econômicas, sendo que é proibida pela lei. Durante a referida paralisação patronal, é assegurado ao trabalhador o direito aos salários (art. 17, parágrafo único).
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Essas ações indenizatórias apesar de envolverem
o direito de greve no sentido lato, são mencionadas
expressamente pelo art.114, VI, CF, por terem como
objeto a reparação de danos materiais e morais .
As ações individuais que envolvam o exercício
do direito de greve ou a prática de lockout são de
com etência do~uiz 9p. ~o, observando as re'gras dêfixàção e competência do art. 651, CLT.
No. ~
o Direito Coletiyo, além de prever
os âtssídios 'de ·türeza JUrídica e econômica, o
RITST prevê a existência dos dissídios originários,
de revisão e de declaração sobre a paralisação do
trabalho decorrente de greve dos trabalhadores (art.
216, III a V).(7) A CLT prevê o dissídio de extensão e
de revisão (arts . 868 e 873) .

A Justiça do Trabalho decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações (art. 8 2 , Lei n. 7.783/89) e a abusividade ou
não da greve (art. 114, II, § 311, CF, En. n. 189, TST) .
O sindicato dos trabalhadores que deu início ao movimento grevista não poderá ingressar com o dissídio coletivo postulando declaração de sua legalidade (OJ . n . 12, SDC).
A Lei n. 7.783/89, art. 42 , § 22 , e art. 5 2 , confere a
comissão de trabalhadores legitimidade para participarem do dissídio coletivo em caso de greve e desde que não haja entidade sindical da categoria.
Com a EC. n. 45, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio de greve quando se tratar de atividade essencial, com possibilidade delesão do interesse público (art. 114, § 3 2 ) .
No caso de greve conjunta da categoria predominante e da categoria diferenciada na mesma empresa, o caráter abusivo ou não do movimento será
apreciado pelo Tribunal separadamente, pois o movimento de qualquer das categorias, analisado isoladamente, pode estar respeitando os limites da lei
de greve.< 8>
Da mesma forma que ocorre com os demais dissídios coletivos, a cQmpetência 9.ri inária é do Tribunal Superior do Tfi6'alho, se a bãse ern Õrial sin 1ca or supenor a a JUrisdição do ~al Regio al
~Trabalho, e do Tribunal Regional do Trabalho,
quan o o dissídio envolver categorias profissionais sob
sua jurisdição.
No Tribunal Superior do Trabalho, a competência para julgamento dos dissídios coletivos é da Seção de Dissídios Coletivos (art . 22 , Lei n. 7.701/88).
(7) "Na verdade, a classificação não é homogênea, pois os dois
primeiros tipos referem-se ao prisma materia l e os três últimos ao
prisma formal, podendo haver superposição de enquadramentos
num mesmo dissídio . A classificação, ademais, exclui, como forma ultrapassada, o dissídio de extensão, e revigora o originário,
ampliando-o para os casos em que a última norma coletiva tenha
sido convencional, ainda que a anterior possa ter sido sentença
coletiva" (MARTINS FILHO, lves Garrdra. "Processo Coletivo do
Trabalho", 31 ed ., p. 83) .
(8) " ... será apreciado pelo Tribunal separadamente, uma vez
que a categoria diferenciada pode ter paralisado os serviços respeitando os ditames da lei de greve e a categoria principal não"
(MARTINS FILHO, lves Gandra . Ob . cit., p . 85).
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Ives Gandra Martins Filhd 9 l diz se trata competência hierárquica e não territorial como possa parecer inicialmente, o que importará no reconhecimento da incompetência pelo juiz ex officio e na remessa
dos autos para o Tribunal competente.

Alfredo f. Ruprecht<13l entende que os conflitos
impróprios são: a) intersindicais coletivos; b) intersindicais não-coletivos; c) entre os sindicatos e seus
respectivos membros; d) entre trabalhadores .

Exceção a essa regra de competência originária
do Tribunal Superior do Trabalho é o estado de São
Paulo, o qual comporta os Tribunais Regionais do
Trabalho da 2il Região e da 15ª Região . Nesse estado
da federação, caso o dissídio envolva a jurisdição
dos dois Tribunais Regionais, a competência será
do Tribunal Regional da 21 Região (Lei n. 7.520,
15.7.86, art. 12, I, a qual instituiu o Tribunal da 15ª
Região, com a redação dada pela Lei n . 9.254, 3.1.96).
Caso o dissídio envolva apenas a jurisdição de um
desses Tribunais, a competência será do Tribunal
Regional.

Conflitos intersindicais coletivos

Nos Tribunais Regionais onde não há turma especializada para a solução dos conflitos coletivos, a
competência para examinar os dissídios coletivos é
do Pleno.
Conforme entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho, é de sua competência os dissídios coletivos de trabalhadores avulsos .< 10l
Dissídios sindicais
•

A partir da EC n . 45, a Justiça do Trabalho pas-

Ssou a ser competente expressamente para as ações
1 de representação sindical, entre sindicatos, entre
• sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e em• pregadores (art. 114, 111~ CF) .
No campo do Di_reit<> do Trabalho, esses conflitos são denominados pela doutrina de conflitos
impróprios e estão ao lado dos conflitos individuais e coletivos de trabalho (próprios), pois apesar
de não decorrerem diretamente da relação de emprego, estão a ela relacionados (cuja origem e motivação margeiam as relações de emprego).

Mozart Russomano<11 l, com base nas lições de
Américo Piá Rodríguez, aponta como principais formas de conflitos impróprios: a) conflitos intersindicais coletivos; b) conflitos intersindicais não-coletivos; c) conflitos intra-sindicais (conflitos internos);
d) conflitos extra-sindicais; e) conflitos entre trabalhadores.

América Piá Rodríguez<12l considera como formas
de conflitos impróprios: a) conflitos intersindicais
coletivos; b) conflitos intersindicais não-coletivos;
c) conflitos entre o sindicato e seus membros; d) conflitos entre trabalhadores.
(9) MARTINS FILHO, lves Gn11drn. Ob. cit., p . 143 .
(10) TST- SOC- RO DC n. 2.141/90.0- Rei. Min. Wagner
Pimenta- j. 6.12.93- OJU, I, 15.4 .94- p. 8.237-6.
(11) RUSSOMANO, Moznrt Victor. "Princípios Gerais de Direito Sindical", 21 ed., p . 234-235.
(12) RODR[GUEZ, América Piá. "Curso de Derecho LaboralConflictos Colectivos". t. 2. v. 2. Montevidéu, IDEA, 2001, p. 17-18.
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Os dissídios intersindicais coletivos de representatividade envolvem a discussão quanto à legitimação ou âmbito de representação das categorias econômicas ou profissionais .
Anteriormente a EC. n. 45, eram de competência
da Justiça Comum. Nesse sentido, existe a OJ. n . 4
da SDC do Tribunal Superior do Trabalho: "Disputa

por titularidade de representação. Incompetência da Justiça do Trabalho . A disputa intersindical pela representatividade de certa categoria refoge ao âmbito da competência material da Justiça do Trabalho." Atualmente, a OJ
n . 4, da SDC, não tem razão de ser com a alteração
do Texto Constitucional.
Mesmo durante o período em que a competência era da Justiça Comum para as questões de representação sindical, defendíamos a possibilidade
da controvérsia ser resolvida de forma incidental
pela Justiça Laboral. Isso porque se tratava de uma
controvérsia que surgida no curso do processo trabalhista individual, formando uma questão prejudiciai <14l que deveria ser resolvida pelo juiz. Importante lembrar que de acordo com o art. 469, III, do
CPC, não faz coisa julgada a apreciação da questão
prejudicial, decidida incidentemente no processo .
Portanto, quando a representatividade era matéria
incidental e a Justiça do Trabalho poderia decidi-la,
para que, na seqüência, pudesse apreciar o mérito
da postulação da demanda.

Intershtdicais t148-coletjpes

a

Os conflitos intersindicais não-coletivos são
que têm como partes os sindicatos, mas com ·
resses próprios e não da categoria representada,
exemplo disso, é o dissídio declaratório de vínculo
jurídico-sindical indica a discussão de filiação ou
não de uma entidade sindical a uma federação .
Como não se trata de uma demanda decorrente
das relações de trabalho, a ação era ajuizada perante a Justiça Comum. Com a EC. n. 45, passou a ser
de competência da Justiça do Trabalho.

Conflitos infra-sindicatos (ou internos)
Os conflitos intra-sindicais (ou internos) são os
que surgem na administração da entidade sindical
ou entre a entidade e seus associados.
(13) RUPRECHT, Alfredo]. "Relações Coletivas de Trabalho",
p. 687.
(14) Questão prejudicial é "aquela cuja solução é imprescindível para a decisão de uma outra, que é a principal" (DINIZ, Marin
Helena. "Dicionário Jurídico", v. 4, p . 15).
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Alguns casos de dissídios intra-sindicais: a) o
trabalhador, na qualidade de dirigente sindical, tem
seu contrato individual de trabalho suspenso -licença não remunerada - , salvo se houver ajuste
em contrário com a empresa ou cláusula contratual
(art. 543, § 22, CLT). Pela suspensão contratual, a assembléia geral do si ndicato poderá fixar uma gratificação ao dirigente sindical (art. 521, parágrafo único); b) anulação de eleição sindical- se a matéria
do dissídio individual intra-sindical estiver relacionada com a validade ou não de procedimento de eleição sindical, a competência pertence ao Judiciário
Trabalhista. Contudo, mesmo antes da EC. n . 45, tratava-se de questão incidental e caberia ao magistrado trabalhista decidir a matéria (art. 469, III, CPC);
c) anulação de assembléia geral sindical por violação de requisitos previstos no estatuto ou na lei .

Conflitos extra-sindicais
Os conflitos extra-sindicais são aqueles que surgem entre a entidade sindical e terceiros, isso ocorre, por exemplo, "sempre que for rejeitado o pedido de

inscrição do trabalhador ou do empresário no si11dicato
representativo de sua categoria.
Nesse caso, o conflito se situa fora do sindicato, mas
dentro da vida intersindical do país, motivo porque os
conflitos extra-sindicais podem ser denominados conflitos externos." (IS)

A controvérsia jurídica sobre as contribuições
sindicais é grande nos Tribunais Superiores.
A contribuição sindical destina-se a atender o
custeio do sistema sindical (art. 8 2 , IV, CF, e arts.
548, a, 578 e segs., da CLT). Anualmente, os integrantes da categoria profissional ou econômica devem fazer o pagamento correspondente a um dia
do salário e apurada sobre o capital social das empresas e fixado um percentual para os profissionais
liberais. Refere-se ao antigo imposto sindical (Decreto-lei n . 27 /66), tendo sido instituída inicialmente na Constituição de 1937. O imposto sindical na
área rural foi instituído pela Lei n. 4.214, de 2.3.64
(Estatuto do Trabalhador Rural).

Conflitos entre trabq!hadores
Por fim, os conflitos entre trabalhadores com
motivo de trabalho em comum, surgem, v. g., nos
contratos por equipe. "Se os trabalhadores divergirem,
entre si, no rateio da remuneração global ajustada e re-

A contribuição sindical é d,evida por todos aqueles que participarem de UIT\a determinada categoria em favor do sindicato que a representar, inexistindo-o, a contribuição será creditada à Federação
correspondente à mesma categoria (arts . 579 e 591).

gularmente paga pelo empregador, cria-se o conflito. Esse
conflito é trabalhista, embora os litigantes sejam apenas
trabalhadores. "< 16>
Dis 'dios individuais sindicais sobre contribui -

Atualmente, existem de quatro tipos de contribuições sindicais, a saber: a) contribuição sindical
-destina-se a atender o custeio do sistema sindical (art. 82 , IV, CF, e artigos 548, a, 578 e seguintes,
CLT). Anualmente, os integrantes da categoria profissional ou econômica devem fazer o pagamento
correspondente a um dia do salário e apurada sobre o capital social das empresas e fixado um percentual para os profissionais liberais. Refere-se ao
antigo imposto sindical (Decreto-lei n . 27 /66); b)
contribuição confederativa- é uma fonte de receita criada com a Constituição Federal de 1988 (art.
82 , IV). Tem como finalidade custear o sistema
confederativo (sindicato, federação e confederação).
Fixada em assembléia e inserida em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho; c) contribuição assistencial- conhecida como taxa assistencial,
taxa de reversão, contribuição de solidariedade ou
imprescindf(0/N/Z, Maria

desconto assistencial. Visa cobrir os gastos do sindicato realizados por conta da participação em negociação coletiva (art. 513, e, CLT); d) contribuição
dos associados (contribuição voluntária) . É devida
pelos trabalhadores que tomaram a decisão de se
filiar a um sindicato a fim de participar de suas
atividades e desfrutar dos serviços por eles proporcionados (art. 548, b, CLT). Obrigatória, nos termos do Estatuto.

O imposto sindical chegou a ser extinto pelas
Medidas Provisórias ns. 236/90, 258/90 e 275/90,
as quais não foram convertidas em lei pelo Congresso Nacional. O projeto de lei n. 58/90 do Congresso
Nacional extinguindo a contribuição gradativamente no prazo de cinco al}OS foi aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo Presidente da República.

e
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(15) RUSSOMANO, Mozart Victor. Ob. cit., p. 235.
(16) Idem, p . 235.

A contribuição sindical é anual e corresponde a
importância de um dia de trabalho para os empregados, sendo para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais importância equivalente a 30% do maior valor-de-referência
(MVR) fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, e para
os empregadores um percentual sobre o capital social da empresa (art. 580).<17>
(17) "No que diz respeito à extinção do índice utilizado para
cálculo da contribuição sindical, Maior Valor de Referência MVR, previsto no art. 580 da CLT, vale a pena lembrar o histórico
das sucessivas alterações legislativas que fixaram os critérios de
conversão do MVR em Real.
O Maior Valor de Referência - MVR, foi extinto pela Lei n.
8.177/91. Os critérios de conversão foram estabelecidos pela Lei n.
8.178/91 que determinou para o mesmo o valor de Cr$ 2.266,17
(dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzeiros e dezessete centavos). Em 30.12.91 foi promulgada a Lei n . 8.383, que instituiu a
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, como medida de valor e
parâmetro de atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária federal. Fixou-se o valor
de 126,8621, como divisor, para se calcular o valor de uma UFIR,
de forma que o MVR, ao ser convertido, correspondia a 17,86 UFIR.
Em 26 de outubro de 2000 foi extinta a UFIR pela Medida Provisória n. 1973, posteriormente convertida na Lei n.10.522, de 19
de julho de 2002. Este mesmo diploma legal determinou que os
débitos expressos em UFIR deveriam ser convertidos em Real, utilizando-se, para tanto, o valor de R$ 1,0641, fixado para o ano
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Um dia de salário para apuração da contribuição sindical equivale-se: a) a uma jornada normal
de trabalho, se o pagamento foi feito por unidade
de tempo; b) a 1/30 da quantia percebida no mês
anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
O desconto dos empregados será no mês de março de cada ano . No caso dos trabalhadores avulsos,
o desconto será no mês de abril, e em relação aos
agentes e trabalhadores autônomos e profissionais
liberais, será em fevereiro .
O empregado que não estiver trabalhando no
mês destinado ao desconto da contribuição sindical será descontado no primeiro subseqüente ao do
reinício do trabalho (art. 602) .
Para os empregadores, a contribuição será prop~r
cional ao capital social da firma ou empresa, registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente (art.
580) . As entidades ou instituições que não estejam
obrigadas ao registro do capital social, considerarão,
como capital para efeito do cálculo, o percentual de
40% sobre o movimento econômico registrado no
exercício financeiro imediatamente anterior (art. 580,
§ 52 ). Estão excluídas dessa regra, as. entidades o~
instituições que comprovarem, med1ante requer~
mento ao Ministro do Trabalho, que não exercem atividade econômica com finalidade lucrativa.
As empresas atribuirão parte do respectivo capital às sucursais, filiéÚs ou agências, d~sde q~e 1~
calizadas fora da base territorial da entidade smdlcal representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações ec·o nômicas (art . 581).
Quando a empresa realizar diversas atividades
econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica: se~do a contribuição sindical devida à entidade smc;hcal representativa da mesma categoria, procedendo-se, em
relação às correspondentes sucursais, agências ou
filiais (art . 581, § 111).
Entende-se por atividade preponderante a que
caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as dem.a is atividades convirjam, exclusivamente, em reg1me de
conexão funcional (art. 581, § 22 ) .
Tratando-se de grupo de empresas, cada uma
delas recolherá a contribuição sindical observando
sua atividade preponderante e não a atividade preponderante do grupo.
O recolhimento da contribuição sindical do empregador será no mês de janeiro ou, para os que ver:ham
a se estabelecer depois, na ocasião em que requeuam
às repartições o registro ou a licença para o exercício
da atividade .
2000, pela Portaria n . 488/99" (CAVALCANTE, Tereza Cristina Lins
e. "Contribuição Sindical Patronal", in : http://www.mte.gov.br/Te·
mas/RelacoesTrabalho/ContribuicaoSindicai/Publicacoes/Conteudo/
4409 .asp, consultad o em 28.8.2004).
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O recolhimento obedecerá ao sistema de guias,
de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho e Emprego.
Considerando que a previsão do art. 217, I, e o
art. 32, ambos do CTN, e, ainda, o art. 149, CF, a natureza jurídica da contribuição sindical é tributária.08>
Da importância arrecadada, seguindo as instruções do Ministro do Trabalho, a Caixa Econômica
Federal fará os seguintes créditos: a) 5% para a confederação; b) 15% para a federação; c) 60% para o
sindicato; d) 20% para a Conta Especial Emprego e
Salário.
Inexistindo confederação, o percentual que lhe
era destinado caberá à federação. Na falta da federação, o percentual que lhe era destinado, caberá à
confederação. Inexistindo confederação e federação,
a parte que lhes cabia, será destinada à C_ont~ Especial Emprego e Salário. Não havendo smd1cato, a
quantia a que teria direito será credita.da à fed~ra
ção e à confederação os valores que senam destmados à federação, sem prejuízo dos 5% originalmen·
te lhe atribuídos.
A contribuição sindical será aplicada pelo sindicato conforme seus estatutos, observando o previsto
no art. 592, da CLT, como na assistência jurídica,
médica, dentária, hospitalar e farmacêutica, agências de colocação, bibliotecas, creches, congressos, conferências, colônias de férias, centros de recreação etc.
Os sindicatos poderão destinar, em seus orçamentos anuais, 20% dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas,
independentemente de autorização ministerial .
As percentagens atribuídas às entidades sind~
cais de grau superior serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes (art. 593).
O recolhimento da contribuição sindical fora
do prazo legal, quando espontâ~eo, será acres~i?o
de 10%, nos trinta primeiros d1as, com o. ad1c10- ,
nal de 2% por mês subseqüente, além de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária, a qual
será revertida sucessivamente para o sindicato;
para a federação, na ausência do sindicato; para
a confederação, inexistindo a federação; para a
Conta Emprego e Salário, na falta de entidades
sindicais.
No ato de admissão de qualquer empregado, o
empregador exigirá a apresentação da prova de
quitação da contribuição sindical.
Em caso de não pagamento, cabe as entidades
sindicais promover a cobrança judicial, mediante
ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho (art. 606). Para os fins da cobrança judicial da contribuição sindical, as entidades sindicais possuem os privilégios da Fazenda
Pública, como exceção do foro especial.
(18) MARTINS , Serg io Pinto. Ob . cit., p . 711 .
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na de guias,
: pelo Minis-

É considerado documento essencial ao comparecimento de concorrências públicas, sendo que as
repartições públicas não concederão registro ou licença de funcionamento ou renovação da atividade
aos estabelecimentos sem que sejam exibidas provas de quitação da contribuição sindical.
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Os profissionais liberais ficarão suspensos do
exercício da profissão até a quitação da contribuição sindical.
O Decreto-lei n. 1.166, 15.4.71, estabelece a contribuição sindical dos empregadores e trabalhadores rurais, sendo que caberá ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) proceder ao lançamento e cobrança da contribuição sindical devida pelos integrantes das categorias profissionais e econômicas da agricultura (art. 4 2 , Decreto-lei n . 1.166/71).
A contribuição sindical dos empregadores rurais
organizados em empresas ou firmas será lançada e
cobrada proporcionalmente ao capital social, e para
os não organizados dessa forma, entender-se-á
como capital o valor adotado para o lançamento do
imposto territorial do imóvel explorado, fixado pelo
INCRA, aplicando-se em ambos os casos as percentagens previstas no artigo 580, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
A contribuição devida às entidades sindicais
da categoria profissional será lançada e cobrada
dos empregadores rurais e por estes descontados dos
respectivos salários, tomando-se por base um dia
de salário mínimo regional pelo número máximo de
assalariados que trabalhem nas épocas de maiores
serviços, conforme declarado no cadastramento
do imóvel.
Em pagamento dos serviços e reembolso de despesa relativas aos encargos, caberão ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INC A) 15% das importâncias arrecadadas.
A contribuição sindical será paga juntamente
com o imposto territorial rural do imóvel.
O Supremo Tribunal Federal tem considerado
obrigatória a contribuição sindical a todos os integrantes da categoria.

"Sindicato. Contribuição sindical da categoria. Recepção. A recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 CLT
e exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato resultar do art.
8~ TV, in fine, da Constituição; não obsta à recepção, proclamação, no caput do art. 8íl, do princípio da liberdade
sindical, que há de ser compreendido a partir dos termos
em que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a unicidade (art. 8íl, li) e a própria contribuição sindical de natureza tributária (art. 8º, IV)- marcas características
do modelo corporativista resistente-, dão a medida da
sua relatividade (cf. MI n. 144, Pertence, RTJ 147/858,
874); nem impede a recepção questionada a falta da lei
complementar prevista no art. 146, III, CF, à qual alude o
art. 149, à vista do disposto no art. 34, §§ 3íl e 4~ das
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Disposições Transitórias (cf. RE n. 146.733, Moreira
Alves, RTJ 146/694, 694)" (STF, 1ª T., RE n . 180.7458, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.3.98, DJ 8.5.98) .
A segunda contribuição é a contribuição confederativa, fonte de receita criada com a Constituição,
art . 82 , IV, e tem como finalidade custear o sistema
confederativo (sindicato, federação e confederação),
sendo fixada em Assembléia da Categoria.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a contribuição confederativa não natureza tributária (STF,
2ª T., RE n . 198.092-3-SP, Rei. Min . Carlos Mário
Velloso, j. 27.8.96, DJU 16 .10 .96, p. 38.509).
Além disso, apesar de alguns defenderem que o
dispositivo constitucional que prevê a contribuição
confederativa não é auto-aplicável, dependendo de
edição de lei ordinária para que se torne exigível
(princípio da legalidade - art. 5 2 , II, CF), a qual
definirá todos os elementos de sua cobrança, como
o quorum das deliberações para a fixação da contribuição, base de cálculo, periodicidade e épocas de
pagamento etc., o STF entendeu que a contribuição
confederativa (art. 8 2, IV) é auto-aplicável (STF, 11
T., RE n. 191.022-4, Rei. Min. Ilmar Galvão, DJU
14.297, p. 1.989).
Considerando o prii)cípio da liberdade sindical,
o Supremo Tribunal Federal tem considerado que a
contribuição confederativa não é obrigatória para
os não filiados à entidade sindical.

"Constitucional. Sindicato. Contribuição instituída
pela Assembléia Geral. Caráter não tributário . Não
conzpulsoriedade. Empregados não sindicalizados . Impossibilidade do desconto. CF, art. 8íl, IV. I. A contribuição
confederativa, instituída pela Assembléia Geral- CF, art.
8~ IV -distingue-se da contribuição sindical, assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para os filiados
do sindicato. II. RE não conhecido" (STF, 2ª T., RE n .
198.092-3, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 27.8.96, DJ
11.10.96).

"Art. 8íl, IV, da Constituição Federal . Contribuição
para custeio do sistema confederativo da representação
sindical de categoria profissional. Norma cuja eficácia não
depende de lei íntegrativa, havendo estabelecido, de pronto, a competência para fixação da contribuição e destinação
desta e aforma do respectivo recolhimento. Encargo que,
por despido de caráter tributário, não sujeita senão os
filiados da entidade de representação profissional. Interpretação que, de resto, está em consonância com o princípio da liberdade sindical consagrada na Carta da República. Recurso conhecido e provido, em parte" (STF, 111
T., RE n.17.664-8, Rei. Min . Ilmar Galvão, j. 18.3 .97,
DJ 22.8.97).

"Contribuição confederativa. Art. 8º, IV, da Constituição. Trata-se de encargo que, por despido de caráter
tributário, não sujeita senão os filiados da entidade de
representação profissional. Interpretação que, de resto, está
em consonância com o princípio da liberdade sindical consagrado na Carta da República. Recurso não conhecido"
(STF, 1ª T., RE n. 173 .869, Rei. Min . limar Galvão,
j. 22.4.97, DJ 19.9.97, p . 45.547).
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"Direito Constitucional, Processual Civil e Trabalhista. Recurso Extraordinário Trabalhista . Pressupostos de
Admissibilidade. Agravo. 1. Não conseguiu o agravante
demonstrar o desacerto da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. 2. Com efeito, ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de
que a contribuição confederativa, fixada por assembléia
geral (art. 8 11, IV, da CF), não se confunde com a contribuição sindical, instituída por lei, que é compulsória. A
primeira só pode ser exigida dos filiados ao sindicato. Precedentes. 3. No mais, o julgado examinou apenas questões infraconstitucionais. 4. Por fim, é pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constitrtição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 5.
Agravo improvido" (STF, 11 T., AI n. 339.060 AgR/
RS, Rei. Min. Sydney Sanches, j. 18.6.2002, DJ
30.8.2002, p. 85).
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.
666 sobre a matéria: "a contribuição confederativa de

que trata o art. 8 11, IV, da Constituição, só é exigível
dos filiados ao sindicato respectivo".
A contribuição assistencial, também conhecida
como taxa assistencial, taxa de reversão, contribuição de solidariedade ou desconto assistencial, visa
cobrir os gastos do sindicato realizados por conta da
participação em negociação coletiva (art. 513, e, CLT),
sendo definida em norma coletiva de trabalho.
Controvérsias envolvendo a contribuição assistencial são de competência da Justiça do Trabalho
(Lei n. 8.984/95), porém, a Justiça do Trabalho será
incompetente para apreciar lide entre o sindicato
patronal e a respectiva categoria econômica, objetivando cobrar a contribuição assistencial (OJ n. 290,
SDI-I).
O Ministro Marco Aurélio, acompanhado pela 21
T. do STF, considerou que a contribuição confederativa é obrigatória para todos os trabalhadores integrantes da categoria.

"Contribuição. Convenção coletiva. A contribuição
prevista em convenção coletiva, fruto do disposto no artigo 513, alínea e, da Constituição Federal, é devida por
todos os integrantes da categoria profissional, não se confundindo com aquela versada na primeira parte do inciso
IV do artigo 8• da Carta da República". (STF, 2i T., RE
n. 189.960-3, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 7.11.2000,
DJ 10.8.2001)
Em outros julgados, o STF não tem ingressado
no mérito da obrigatoriedade ou não da contribuição assistencial, por entender que a questão é de
índole infra-constitucional.

"Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. Contribuições Destinadas ao Custeio de Sindicatos. Exigibilidade. 1. A contribuição assistencial visa a custear as
atividades assistenciais dos sindicatos, principalmente no
curso de negociações coletivas. A contribuição confederativa destina-se ao financiamento do sistema confederativo
de representação sindical patronal ou obreira. Destas, so-
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mente a segunda encontra previsão na Constituição Federal (art. 811, IV), que confere à assembléia geral a atribuição para criá-/a. Este dispositivo constitucional garantiu a sobrevivência da contribuição sindical, prevista na
CLT. 2. Questão pacificada nesta Corte, no sentido de que
somente a contribuição sindical prevista na CLT, por ter
caráter parafiscal, é exigível de toda a categoria independente de filiação. 3. Entendimento consolidado no sentido de que a discussão acerca da necessidade de expressa
manifestação do empregado em relação ao desconto em folha da contribuição assistencial não tem porte constitucional, e, por isso, é insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental improvido".
(STF, 21 T., RE n. 224.885 AgR/RS, Rei. Min. Ellen
Gracie, j. 8.6.2004, DJ 6.8.2004, p. 52)
"Constitucional. Recurso Extraordinário. Trabalhista. Contribuição Assistencial. Questão Constitucional
não decidida. I- Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do recurso extraordinário. l i - Contribuição assistencial é de natureza infraconstitucional.
Precedente. III . -Agravo não provido". (STF, 21 T., AI
n. 442.177 AgR/ES, Rei. Min. Carlos Velloso, j.
4.11.2003, DJ 5.12.2003, p . 29)
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O trabalhador não associado ao sindicato tem
admitido o direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial ante a existência do princípio
da liberdade sindical. Existia o Precedente Normativo n . 74, cancelado pela Resolução n. 81/98, DJU
20.8.98, in verbis: "Desconto Assistencial. Subordina-se

o desconto assistencial sindical à não oposição do trabalhador, manifestada perante a empresa até 1Odias antes
do primeiro pagamento reajustado".
"Contribuição Assistencial. Ressalva de Oposição aos
Descontos. Empregados não-filiados. 1. Caracteriza
desrespeito ao princípio da liberdade de associação, consagrado nos artigos 5 11, XX, e 8º, V, da Constituição Federal
de 1988, que prevêem o princípio da liberdade sindical,
cláusula na qual se estabelece a contribuição assistencial
a ser descontada dos salários de todos os empregados da
categoria, indistintamente, ou seja, sem qualquer ressalva . A luz da defesa deste princípio é que o artigo 545 da
CLT condiciona a contribuição sindical, em favor do Sindicato, à autorização expressa do trabalhador. 2. Recurso
de revista conhecido e provido" . (TST, 11 T., RR n .
499154, Rel. Min. Emmanoel Pereira, j. 26.11.2003,
DJ 27.2.2004) .
"Recurso de Revista. Contribuição Assistencial. Desconto. Previsão em Dissídio Coletivo. Oposição de Empregados. O desconto das contribuições assistenciais, a que
se obriga a empresa via decisão homologatória de dissídio
coletivo, pode ser descumprido sob a alegação de oposição
de parte dos empregados, em prestígio aos princípios da
liberdade sindical e da intangibilidade salarial. Recurso
de revista conhecido e provido" (TST, 2ª T., RR n.
561.199, Rei. Juiz Convocado Saulo Emídio dos Santos, j. 8.10.2003, DJ 31.10.2003).
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos do
Tribunal Superior do Trabalho entende que a "Constituição da República, em seus arts. 5 11, XX e 8 11, V, assegura o direito de Livre associação e sindicalização. É ofen-

siva a essa modalidade de Liberdade cláusula constante de
acordo, convenção ou sentença normativa estabelecendo
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Min. Ellen

contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa
para custeio do sistema confederativo, assistencial,
revigoramento ou fortalecimento sindical e outros da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados.
Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição,
tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados " (Precedente Normativo n.l19, SOC).
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Considerando: a) o disposto no art. 8 2 , V, da
Constituição Federal, que dispõe sobre a liberdade
de filiação; b) o disposto no art. 513, alínea e, da
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, que dispõe sobre a prerrogativa do sindicato de impor contribuições a todos aqueles que participem das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais representadas; c) o disposto no art. 8 2 ,
inciso IV da Constituição Federal, que autoriza a
fixação de contribuição confederativa em assembléia geral da categoria a ser descontada em folha
de pagamento de salário; d) o disposto no art. 545
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, que
condicionao desconto em folha de pagamento das
contribuições devidas ao sindicato à prévia autorização do empregado, salvo quanto à contribuição
sindical; e) o Enunciado da Súmula n. 666 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a contribuição confederativa de que trata o art. 8 2 , inciso
IV, da Constituição Federal, só é exigível dos
filiados ao sindicato respectivo; f) o Precedente
Normativo n. 119 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual é ofensivo ao direito de livre
associação e sindicalização, previsto nos arts. 5 2 ,
inciso XX, e 8 2, inciso V, da Constituição Federal,
cláusula constante de convenção, acordo coletivo
ou sentença normativa estabelecendo contribuição
em favor de entidade sindical a título de taxa para
custeio do sistema confederativo, assistencial,
revigoramento ou fortalecimento sindical e outras
da mesma espécie, obrigando trabalhadores não
sindicalizados; g) a necessidade de orientar empregadores, sindicatos e trabalhadores acerca do procedimento para recolhimento das contribuições instituídas pelas entidades sindicais; o Ministro do
Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, entendeu
que: a) As contribuições instituídas pelos sindicatos em assembléia geral da categoria, em especial a
confederativa e/ou as constantes de convenção ou
acordo coletivo e sentença normativa, em especial
a contribuição assistencial, são obrigatórias apenas
para os empregados sindicalizados (art. 1 2 ); b) A
contribuição assistencial, prevista na alínea e, do
art. 513, da CLT, e demais decorrentes do mesmo
diploma legal, deverão constar de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, devidamente registrado no setor competente do órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego, ou de sentença normativa, e tem por finalidade custear as atividades assistenciais, melhorias e o crescimento sindical, além
da participação da entidade nas negociações por
melhores condições de trabalho (art. 1 º, § 22 ); c) O
empregador poderá efetuar o desconto, em folha
de pagamento de salário, do valor correspondente
às contribuições devidas pelos empregados aos sindicatos respectivos e previstas em convenção ou
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acordo coletivo de trabalho registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, em sentença normativa ou em assembléia geral sindical, quando notificado do valor das contribuições (art. 22 ); d) Para
os empregados não sindicalizados, o desconto em
folha de pagamento somente poderá ser efetuado
mediante prévia e expressa autorização do empregado (art. 22 , § 12 ), a qual terá validade pelo período de vigência do instrumento coletivo e poderá
ser revogada pelo empregado a qualquer tempo
(art. 22 , § 1 2 , 11); e) O desconto em folha de pagamento efetuado sem a devida autorização do empregado não sindicalizado ou com base em instrumento coletivo não registrado no MTE sujeita o
empregador a autuação administrativa pela fiscalização do trabalho (art. 22 , § 22 ) (Portaria MTE n .
160, 13.4.2004).
Dias após, o Ministro do Trabalho e Emprego
suspendeu a eficácia do art. 1 2 , e dos§ 1 2 e§ 2 2 , do
art. 2º, da Portaria n. 160 até 31.4.2005 (Portaria
MTE n. 180, de 30 de abril de 2004), considerando
que: a) os argumentos apresentados pelas Centrais
Sindicais, em reunião realizada em 22 de abril de
2004, com representante do Ministério do Trabalho
e Emprego- MTE, da impossibilidade momentânea dos sindicatos cumprirem as regras estabelecidas no art. 12 , e nos§§ 12 e 22 , do art. 22 , da Portaria
Ministerial n. 160, de 13 de abril de 2004; b) as centrais sindicais assumiram o compromisso formal de,
durante o período da suspensão da eficácia do art.
1º,e dos§§ 1 2 e 22 , do ar~. 22, da Portaria Ministerial n . 160, de 13 de abril de 2004, orientarem os sindicatos para observarem o ptincípio da razoabilidade ao estabelecerem os valdres correspondentes à
contribuição confederativa e à contribuição assistencial; c) as centrais sindicais assumiram o compromisso de orientarem os sindicatos para que os
valores cobrados tenham como referência, a partir
da publicação desta Portaria, os limites estabelecidos no Fórum Nacional do Trabalho para a futura
contribuição negociai.
Por fim, temos a contribuição dos associados,
conhecida como contribuição voluntária, é devida
pelos trabalhadores que tomaram a decisão de se
filiar a um sindicato a fim de participar de suas atividades e desfrutar dos serviços por eles proporcionados (art. 548, b, CLT) . Obrigatória, nos termos
do Estatuto da Entidade Sindical.
O Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com
o En. n. 334, entendia que a Justiça do Trabalho era
incompetente para julgar ação na qual o sindicato,
em nome próprio, pleiteia o recolhimento de desconto assistencial previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O En. n. 334 foi cancelado
pelaRes. n. 59, de 20 de junho de 1996.
A razão do cancelamento do En. n . 334 foi a promulgação da Lei n. 8.984/95, a qual no seu art. 12
enuncia: "Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de
convenções coletivas de trabalho ou acordo coletivos
de trabalho mesmo quando ocorram wtre sindicatos ou
entre sindicato de trabalhadores e empregador."
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Com a Lei n. 8.984/95, a competência material
da Justiça do Trabalho passou a abranger todo e
qualquer dissídio individual que envolva as contribuições sindicais decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que sejam relacionadas com os trabalhadores.
O Tribunal Superior do Trabalho, antes da EC. n.
45, considerava incompetente a Justiça do Trabalho
para apreciar lide entre o sindicato patronal e arespectiva categoria econômica, objetivando cobrar a
contribuição assistencial (OJ. n. 290, SDI-I).
Quanto à contribuição sindical, a qual é imposição legal (arts. 578 e seguintes, CLT), a competência
pertencia à Justiça Comum (Súmula n. 222, STJ).

Após a EC. n . 45, todas as controvérsias surgidas
da cobrança ou pagamento das contribuições sindicais dos membros da categoria ou dos associados, decorrentes da lei ou norma coletiva de trabalho, entre os trabalhadores e empregadores ou sindicato, ou, ainda, entre sindicatos, são de competência da Justiça do Trabalho.
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CONFORME A
CONSTITUIÇÃO EM FACE
DA EMENDA N . 45/04
Mário Vitor Suarez Lojo (*)
A expressão relação de trabalho inserida na Constituição pela EC n. 45/04, vem suscitando dúvidas
quanto a interpretação constitucional. Um olhar
conservador poderá concluir pela similitude da
ADin n. 492-1/DFOl, quando se realizou o controle
de constitucic;nalidade da norma prevista no Regime Jurídico Unico- RJU (art. 240, alíneas de e(2),
Lei n. 8.112/90). Realmente, diante da velha redação
do art. 114, faltava o pleno parâmetro constitucional,
pois, estava fixada a competência<3l correlacionando
pessoa e matéria. Mas, recordemos a occasio legis, vez
que o Congresso Nacional, diante do veto do Presidente da República as referidas alíneas do RJU,
manteve a redação, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo STF. Portanto, essa já era
a vontade do legislador - mens legislatoris -, há
mais de 15 anos . Acrescente-se, ainda, o voto divergente do Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello: "Tratando-se de precei to tomado de
empréstimo de Cartas an teriores, sempre foi interpretado como viabilizador da inclusão de outras
demandas, não consideradas as normas procedimentais, mas os envolvidos em relação de trabalho. [ ... ] É tempo de avançar-se, de experimentarse novos dias ... "< 4>
A utilização de normas jurídicas de outros ramos
do direito (tributário, previdenciário, civil, administrativo, empresarial etc .) não causa su rpresa ao ma~isrrado trabalhista, afastando-se o vetusto argu-
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(*) Mário Vitor Suarez Lojo é Professor concursado na Universidade Candido Mendes-R); da pós-graduação na ESA/OABRj e nas Universidades Estácio de Sá e Gama Filho; dos cursos
preparatórios Toga, Magistrab, Cepad, CEJ, MMK e Cia. dos
Módulos; e do curso preparatório para o exame de ordem na ESA/
OAB-R). <mariovitorlojo@hotmail.com>
(1) STF- Pleno- ADT 00004921/600, j . 12.11.92, rei. Min.
Carlos Mario Velloso, D)U, I, 12.3.93, p.3.557. /11: Revista LTr, 5611/1287-1295.
(2) "Art.240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical
e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: [ .. .] e: De
ajuizamento, individual e coletivamente, frente à justiça do Trabalho, nos termos da Constituição Federal".
(3) STF- Pleno- CJ n . 6.829-8/SP, j. 15.3 .89, Dj . 14 .4.89. O
Min. relator Octávio Galloti em seu voto afirma: "t certo que o
disposto no art. 114 da nova Constituição traduz ampliação da
competência da justiça do Trabalho, em comparação com o teor
do art. 142. [ ... ]Não com referência aos servidores de vínculo estatutário regular ou administrativo especial, porque o art. 114,
ora comentado, apenas diz respeito aos dissídios pertinentes a
trabalhadores, isto é, ao pessoal regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho ... ". /11 : Revista LTr, 56-10/1235.
(4) MELLO, Marco Aurélio MeTJdes de Farias. !TJ : Revista LTr 5612/1413-1420.

mento de ser incompetente para apreciar matéria de
direito administrat ivo . Nesse sentido, já tínhamos a
manifestação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Consoante vem reiteradamente decidindo esta 2ª Seção, importa, para fixarse a competência, em razão da matéria, a lide, tal
como deduzida na inicial. No caso, tem esta,
induvidosamente, índole trabalhista. A Egrégia Junta impressionou-se com a circunstância de a decisão
da causa estar a depender da in terpretação de normas de cunho administra tivo . Isso, entretanto, não
revela. O litígio continua sendo trabalhista, ainda
que, para dirimi-lo, possa ser necessário, tenham-se
em conta regras jurídicas de distintas filiações . Declaro competente a Junta suscitada" .< 5>
Nessa linha evolutiva<6> o legislador também fez
constar expressamente a competência da justiça especializada para apreciar as ações relativas às penalidades administrativas<7> impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho (art. 114,
VII, CF /88), ou seja, ações de caráter jurídico-administrativo (ex .: legalidade do débito fiscal, mandados de segurança contra o ato de autoridade etc.).
Quanto a possibilidade da utilização do princípio da interpretação adequadora (interpretazione adequatrice) ou do princípio da interpretação conforme a constituição, registrem-se as lições de Canotilho: "o princípio da interpretação conforme a constituição é um
instrumento harmônico de conhecimento das normas constitucionais que impõe o recurso a estas
para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco
da lei. Dessa forma, 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 de conservação de normas" .< 8> (grifos do original)
(5) STJ- 21 Seção- CC n. 1 .866/PB, j.14.8.91, Rei. Min .
Eduardo Ribeiro. Destaco que votaram com o relator os Ministros Dias Trindade, Athos Gusmão Carneiro, Waldemar Zveiter,
Fontes de Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo, Barros
Monteiro e Nilson Naves. In: Revista LTr 56-07/854.
(6) André Ramos Tavares com subsídios da doutrina alemã,
colaciona as lições de Gustavo Zagrebelsky ("Diritto
Constituzionale". Torino:Torinense, 1988), para lembrar a teoria
da 'iuterpretação evolutiva': "é a operação destinada a reconstruir
o direito dinamicamente, na medida das exigências cambiantes
que a realidade social manifesta " . /11: "Curso de direito constitucional". São Paulo: Saraiva, 21 ed., 2003, p. 82.
(7) Notícias do TST, em 28.1.2005: justiça do Trabalho vai examinar ações decorrentes de fiscalização do trabalho. Disponível
em: <http:/ /www.tst.gov.br/noticias>
(8) CANOTILHO, José Joaquim Gomes. "Direito constitucional
e Teoria da Constituição", 71 ed., Coimbra: Almedina, 2004, p. 1310.
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Com relação a elevação de competência, não se
vislumbra a hipótese de interpretação conforme a
Constituição. Existem limites jurídicos-funcionais19>.
Não se esquecendo d e que estamos analisando uma
Emenda à Constituição, nos apoiamos nas lições do
prof. Ko11rnd Hesse, para lembrar que, se para a interpretação conforme a Constituição é importante
manter, no possível, a validez da lei, então o princípio mostra-se jurídico-funcionalmente um princípio de atitude reservada judicial diante do legislador, e um princípio da primazia do legislador na
concretização da Constituição . O legislador democrático tem a presunção de constitucionalidade de
sua vontade e atuação em si; a ele está encarregada
a configuração jurídica das condições da vida em
primeiro lugar. Ao Supremo Tribunal Federal é proibido disputar essa primazia ao legislador e, com
isso, causar a remoção de funções, atribuídas jurídico-constitucionalmente .110> Com base nas referidas
lições, o prof. Canotilho enfatiza: "neste aspecto, justifica-se que se fale de uma preferência do legislador
como órgão concretizador da Constituição. Se os órgãos aplicadores do direito, sobretudo os tribunais,
chegarem à conclusão, por via interpretativa, de que
uma lei contraria a Constituição, a sua atitude
correcta só poderá ser a de desencadear os mecanismos constitucionais tendentes à interpretação da
inconstitucionalidade da lei. Daqui se conclui também
que a interpretação conforme a constituição só permite a escolha entre dois ou mais sentidos possíveis da lei mas nunca uma revisão do conteúdo . A interpretação conforme à constituição tem, assim, os
seu& limites na "letra e na clara vontade do legislador", devendo "respeitar a economia da lei " não
podendo traduzir-se na reconstrução de uma norma que não esteja devidamente explícita no texto .
[ ... ]Argumenta-se, essencialmente, com o facto de
a admissibilidade de uma correcção intrínseca da
lei ser um processo muito mais atentatório do favor
legislntoris, ou seja, da preferência legislativa constitucionalmente concretizadora, do que a declaração ou reconhecimento da inconstitucionalidade.
[ ...]A alteração do conteúdo da lei através da interpretação pode levar a uma usurpação de funções,
transformando os juízes em legisladores activos. Se
a interpretação conforme a Constituição quiser continuar a ser interpretação, ela não pode ir além dos
sentidos possíveis, resultantes do texto e do fim da
lei . Por outras palavras: a interpretação conforme a
constituição deve respeitar o texto da norma interpretanda e os fins prosseguidos através do acto
normativo sujeito a controlo. [ ... ] A interpretação
correctiva justifica-se pela prevalência das normas
(9) MEN DES, Gil mar Ferreira. "Jurisdição constitucional ", São
Paulo: Sara iva, 41 ed ., 2004, p . 31 9: "Segundo a jurisprudência
do Superior Tribunal Fede ral, a interpretação conforme à Constituição conhece limites. Elas resultam tanto d o texto da expressão
literal d a lei, quanto da chamada 'vontade do legislador' . A interpretação conform e à Constituição é, por isso, apena s admissível se não configurar vi olência contra expressão lite ral do texto e
não a lterar o s ignifica d o d o tex to normativo, com mudança radical da própria concepção ori ginal d o legislador".
(10) HESSE, Kournd. "Elementos d e direito constitucional d a
República Federal da Alemanh a", Porto Alegre:SAFe, 1998, p . 73.
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e princípios constitucionais, mas deve, num Estado de direito democrático, salvaguardar a liberdade de conformação do legislador" .1 11 >
A mesma ressalva é feita quanto a aplicação dos
princípios da contraditoriedade, razoabilidade e
congruência.
Corroborando com as premissas esposadas, encontramos o Pleno do STF: "O princípio da interpretação conforme a Constituição (verfnssungskon forme auslegwzg) é princípio que se situa no âmbito
do controle da constitucionalidade, e não apenas
simples regra de interpretação . A aplicação desse
princípio sofre, porém, restrições, uma vez que, ao
declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese,
o STF- em sua função de Corte Constitucional atua como legislador negativo, mas não tem o poder de agir como legislador positivo, para criar
norma jurídica diversa da instituída pelo poder legislativo. Por isso, se a única interpretação possível para compatibilizar a norma com a Constituição contrariar o sentido inequívoco que o poder legislativo lhe pretendeu dar, não se pode aplicar o
princípio da interpretação conforme a Constituição,
que implicaria, em verdade, criação de norma jurídica, o que é privativo do legislador positivo. Em face da natureza e das restrições da interpretação conforme a Constituição, tem-se que, ainda
quando ela seja aplicável, o é dentro do âmbito da
representação de inconstitucionalidade, não havendo que converter-se, para isso, essa representação
em representação de interpretação, por serem instrumentos que tem finalidade diversa, procedimento diferente e eficácia distinta . - No caso, não se
pode aplicar a interpretação conforme a Constituição por não se coadunar essa com a finalidade inequivocamente colimada pelo legislador, expressa literalmente no dispositivo em causa, e que dele ressalta pelos elementos da interpretação lógica ."0 2>

É de clareza solar a intenção do legislador ao
aprovar o artigo 114. A PEC n. 96/92 tramitou lentamente, com ampla discussão, sendo aprovada tanto pela Câmara dos Deputados, como pelo Sena
Federal, com a devida promulgação e publicação.
O que o Senado Federal fez foi apresentar uma nova
proposta de emenda à Constituição (Parecer n.
1.748/04), para votação em segundo turno, incluindo a sugestão de restrição do trabalhador estatutário na justiça especializada. Mas, repita-se, na atualidade, ou melhor, nos últimos 15 anos pelo menos, o legislador ordinário sempre desejou que Justiça do Trabalho passasse a apreciar todas as lides
que tenham como causa de pedir, uma relação de
trabalho lato sensu .113>
(11) CANOTILHO, Jos é Joaquim Gomes. "Direito constitucional e Teoria da Constituição", 71 ed. Coimbra: Almedin a, 2004,
p. 1311-1312 .
(12) STF- Pleno, RP n . 1.417 / DF, Rei. Min. Moreira Alves,
Julg .: 9.12 .1987, votação unânim e, DJ 15.4.88, p . 8397, lu :
Ementário, vol. 01497-01 , p . 72.
(13) No mesmo sentido: LOJO, Mário Vi tor Sua rez. lu : Revista
LTr 69-01/93-105; CARA , Alípio Roberto Fig ueiredo. p . 19- 20;
MENEZES, Cltí udio Armando Couce de c BO RGES, Leo11artlo Dias.
p. 39-40; BRANDÃO, Cltíudio Mascare11lms. p 5 9; ROS5AL DE ARA ÚJO, Fra11 cisco. p . 121; COUTINHO, Grijalbo Fem andes . p . 133;
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Além da inexistência de vício formal< 14>, não há
também excesso ou desvio do poder legislativo (vício de mérito). 1\. im, ao Supremo Tribunal Federal "está vedado valorar se a lei cumpre bem ou mal
os fins por ela estabelecidos" .< 15>
Lembrando que a parametricidade da fiscalização
abstrnta!1 6l no direito brasileiro, compreende-se como
conjunto de preceitos e princípios da Constituição,
afirmamos que a plenitude da Justiça do Trabalho,
formando um novo bloco de constitucionalidade,
está em absoluta harmonia com as demais normas
e princípios da Constituição (princípio da harmonização e unidade da constituição), integrando todos os trabalhadores (princípio do efeito integrador), reconhecendo maior eficácia aos direitos fundamentais dos trabalhadores (princípio da máxima
efetividade) e impedindo qualquer alteração da
repartição de funções constitucionalmente assegurada (princípio da justeza).
DALAZEN, Joiio Oreste. p.157; DALLEGRAVE NETO, José Affonso.
p . 195; RIBEIRO JUNIOR , Jos é Hortêncio. p. 240; MELHADO,
Re;?innlrlo . p .327; In: " ova competência da justiça do trabalho".
São Paulo: LTr, 2005; Atualizações, no prelo: SÜSSEKIND, Arnaldo;
BEZERRA LEITE, Carlos Henrique; MARTINS, Sergio Pinto;
RODRIGUES PINTO, José Augusto. Contra, excluindo a relação
estatutária: MARTINS FILHO, lves Gandrn. In: Revista LTr 69-<lÚ
31; BERNARDO DO CARMO, Jtílio. In: Revista LTr 69- 1/52;
PANCOTTJ, José Antonio. In: Revista LTr 69-01/83.
(14) BUZAID, Alfredo. "Da ação direta de declttração de inconstitucionalidade no direito brasileiro", Sãp Paulo: Saraiva,
1958, p. 51: "A feitura das leis está subordinada a um conjunto
de regras, de cujo observância depende 'l ua validade".
(15) CANOTILHO, José Joaquim GC.?JIIíis. "Direito constitucional
c Teoria da Constituição", 7• ed., C(,)ltílbra:Almcdina, 2004, p.l320.
(16) CLÊVE, C/cmerson Mer · . ;, A fiscalização abstrata de conssileiro", São Paulo: RT, 1995,153.
titucionalidade no direito

Portanto, com o farto suporte doutrinário e jurisprudencial utilizado por Rui Medeiros<l7}, além de
Ronaldo PolettiP 8>, Lúcio Bitencourt< 19>, Ruy Barbosa< 20>e
Otto Bachof 21 >, pretende-se tão-somente sublinhar a
inadmissibilidade de uma interpretação stricto sei!Sil
conforme à Constituição que, embora compatível
com a letra do preceito, contrarie as palavras usadas
no texto (without doing toa great violence to the words
actually used), a intenção claramente reconhecível do
legislador ou o sentido inequívoco do artigo 114,
inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda n. 45 de 31.12.2004: "as ações oriundas
da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública dire a e
indireta da União, dos Estados, do Distrito dera!
e dos Municípios"< 22>. (grifos nossos)

/

(17) MEDEIROS, Rui. "A decisão qe·(nconstitucionalidade",
Lisboa: Universidade Católica, 19~, '311.
(18) PQLETTJ, Ronaldo. "Controle da constitucionalidade das
leis", 21 ed.,Rio de Janeiro:F rense, 1995, p. 105.
(19) BITTI:.NCOURTt C. A. Ltício. "O controle jurisdicional da
constitucionalidàde dás leis", 21 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968,
p. 95.
(20) BARBOSA, Ruy." A Constituição e os actos inconstitucionais". 21 ed., Rio de JaneiTo: Atlântida, 1893, p. 74.
(21) BACHOF, Oito. "jueées y Constitución", Madrid: Civitas,
1985, p. 32.
(22) Ressalvamos que o Min. Nelson Jobim, Presidente do ST~,
na noite do dia 27.01.2005, em sede de medida cautelar em ação
direta de inconstitucionalidade (3.395-6/DF), proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, entendeu não
haver inconstitucionalidade formal, mas, com fundamento nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ausência
de prejuízo, deferiu liminar, com efeito ex I une, suspendendo, "nrl
referwdum, toda e qualquer interpretação dada ao 1nçiso I do art.
114 da CF, na redaçao dada pela EC n. 45/2004, que{ncluâ, na
competência da justiça do Trabalho, a" ... apreciação ... ê ca\l'sas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus ~rvi
dores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária
de caráter jurídico-administrativo". Disponível em: <http:/ I
conjur.uol.com.br /textos/252190/>.

____ *____
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AS jÇÕEp QUE ENVOLVEM
O EXERCICIO DO DIREITO
\IWJIIIIIIli-..
PlrnViEIRAS
IMPRESSOES DA
EC N. 45/2004 (*)
André Luís Spies (**)
Considerações iniciais
Saúdo as autoridades presentes, na pessoa do
mediador, juiz Mário Chaves, bem como o colega
painelista, Professor Tiago Guedes.
Em primeiro lugar, faço um agradecimento ao
convite que recebi dos Juízes Denis Molarinho e
Janete Deste, para participar deste relevante evento - que de tão relevante acabou tornando pequeno o espaço do auditório do Foro Trabalhista de
Porto Alegre. Reputo a escolha do meu nome a uma
gentileza do Vice-Presidente do TRT da 4" Região
para com o Ministério Público, gentileza que procurarei retribuir com uma exposição minimamente
satisfatória, mas destituída da pretensão de esgotamento do tema, naturalmente - algo que ninguém, em sã consciência e no momento atual,
atraver-se-ía em anunciar, dado o caráter de absoluta novidade apresentado pela Emenda Constitucional n . 45.
Tão logo procurado, nas férias, há cerca de quinze dias, para integrar o painel dessa manhã, tratei
de ir às compras. Isso em sentido figurado, porque a
LTr de janeiro foi-me emprestada pela biblioteca da
Procuradoria, e o livro do Presidente Grijalbo
("Nova Competência da Justiça do Trabalho"), pelo
dileto colega Paulo Joarês Vieira .
E, consta tado que várias das eminências do Direito do Trabalho brasileiro já haviam cumprido o
dever de escrever as primeiras linhas sobre a Emenda Constitucional n. 45, senti um certo alívio, ou,
noutras palavras, uma sensação de conforto por não
precisar enfrentar a nova letra da complexa lei, em
auditório, sem um mínimo de escora doutrinária .
Sem embargo, esse bem-estar foi momentâneo.
Logo me dei conta da magnitude das modificações,
flagradas na maioria dos artigos lidos . Aliás, alterações de tão grande monta que permitem prever
intensos reflexos seja no direito adjetivo, seja na organização interna dos tribunais, seja, por óbvio, nas
produções doutrinária, jurisprudencial, e do próprio
direito material que teremos a seguir- vide as pro(•) Palestra profe rid a no Se miná rio sobre as N ovas Co mpetências da justiça d o Trabalh o, rea lizada nos dias 10 / 11 d e ma rço pelo TRT d a 41 Reg ião.
(.. ) André Luís Spies é membro d o MPT d esd e 1993, tendo
a tuad o nessa cond ição perante os T RTs d a 171 , 231 , 141 e 41 Regiões,
bem como pera nte o TST. Atu o u no "N úcl eo d e Di ssídios Co le tivos" da PRT d a 41 Reg ião nos últimos quatro a nos. Coorde no u o
" Núcleo da Escola Supe rio r d o MP U - ESMP U", no Rio Grande
d o Sul, pa ra a á rea tra balhis ta, n os a n os de 2003-4.

messas de adequação e de refinamento da reforma,
anunciadas textualmente, na própria Emenda, ou
aqueles anteprojetos gestados desde h á muito, no
seio do Governo, como o da n ova ordem sindical.
Para não entenderem qu e exagero, ci to com o
ilustrações do impacto das alterações o próprio título do artigo de Mário Loja, professor no Rio de
Janeiro: "Plenitude da Justiça do Trabalho ", em alusão
ao que se imagina ser o recente complemento do
processo de inclusão da Jus tiça do Trabalho no Poder Ju diciário, processo este formalme nte iniciado
na CF/1946, implementado com a ex tinção dos
classistas, e talvez concluído agora- quando a Justiça do Trabalho vai processar e julgar, e não apenas conciliar e julgar. E menciono também a elegante retórica do Juiz Reginaldo Melhado, do
Paraná, lembrando que proibido de regressar à
Roma, Júlio Cesar precisou cruzar o Rubicão, antigo rio que separava a Gália Cisalpina, da Itália . A
travessia foi crucial na estratégia militar do general romano e permanece na história. Atravessar o
Rubicão, até hoje, significa superar um dilema em bom português, "ou vai, ou racha". Para Melhado,
após ser ameaçada de extinção, mas ainda sob espreita de setores retrógrados, a Justiça do Trabalho
estaria diante de seu Rubicão : ser Justiça do
(des)empregado, ou ser Justiça Social, aparelhada
para defrontar-se com a brutalidade do capitalismo contemporâneo.
O tema que me foi proposto foi o das ações que
envolvem o exercício do direito de greve. O assunto nada tem de irrelevante . Greves são preocupação mundo afora, matéria recorrente nas legislações
inclusive do chamado mundo civilizado. Todavia,
decididamente ele não é o destaque nas ampliações
de competência da Especializada, lugar ocupado
com louvor pelo novo inciso I, do art. 114 da CF,
aquele que remete as preocupações do Juiz do Trabalho para muito além das fronteiras da relação de
emprego. Assim, para adequação de um suposto
detalhe, a um suposto contexto, cheguei a pensar
em sistematizar minhas colocações desta manhã,
primeiro buscando localizar e explorar um norte
ideológico da alteração legislativa como um todo,
para a seguir adentrar em meu assunto específico.
Isso me consumiu boas horas de leitura (absolu tamente em vão) , mas acabei por desistir dessa empreitada originaL A uma, que os professores Cnrrion
e Camino já devem ter-se ocupado disso, no dia de
ontem, por ocasião do painel de abertura, com o que
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eu estaria apenas tentando (só tentando, porque nos
falta a eloquência daqueles juristas) fazer chover no
molhado; a duas, porque, em verdade, a reforma é
resultado de processo legislativo de mais de década, processo que, a bem da verdade, e não apenas
por aqui, muita vez não prima por uma racionalidade orgânica, e sim por mero e crú embate político travado no dia-a-dia dos parlamentos; a três,
porque, a rigor, o sub-ramo do direito sindical é
autônomo, para parcela da doutrina do direito social, e mais, seu conteúdo pode ser bem localizado
no contexto da EC n. 45, inclusive em sede de identificação da respectiva mens Legis.
Assim, para fins da presente exposição, acabei
optando, primeiro, por apenas registrar as oportunas advertências de quatro exponenciais juslabolistas, as quais considerei bastante emblemáticas,
acerca da reforma competencial como um todo; num
segundo momento, analiso o que muda na solução
estatal dos conflitos coletivos- ou como fica o poder normativo, o mesmo que, ao fim e ao cabo, vai
ser o instrumento do qual se servirá a Justiça do
Trabalho para resolver o dissídio (típico, ou tradicional) de greve; a seguir, me ocupo especificamente
da parede, e das ações que envolvem seu exercício.
Advertências dos Juslaboralistas

Maurício Delgado, do TRT de Minas, vê uma face
positiva e outra negativa, na ampliação competencial. A primeira é o "avanço político, cultural, institucional e jurídico trazido pela nova amplitude de tarefas
reservadas à Justiça do Trabalho. A CF estaria reconhecendo a existência de um sistema institucional trabalhista, voltado à busca da efetividade do Direito do Trabalho .
Concentrando na Justiça do Trabalho a competência para
conhecer e julgar lides mtcleares e conexas com a relação
de emprego, a emenda faz despontar sua face progressista, direcionada à busca da Justiça Social. A segunda é a
retirada do foco competencial da relação entre trabalha)!!:' e empregador, para a noção genérica e imprecisa relação de trabalho, incorporando, dessarte, o estratagema
oficial dos anos 90, do fim do emprego e do Direito do
Trabalho ".
Jorge Souto Maior, Juiz na 2• Região, aduz, textualmente, que "antes de brandir a bandeira da elevação da competência, para atingir não empregados, é importante lembrar que a lógica da existência de uma justiça especializada reside, exatamente, na necessária capacidade que os operadores devem ter para compreender os
conflitos que, naturalmente, se originam do choque entre
capital e trabalho( ... ) para os não empregados, a proteção
traballzista ou não se justifica, ou se impõe, e, nesse caso,
o que se tem, na verdade, é uma fraude ao Direito do Trabalho . Assim, não estaria autorizada a interpretação ampliativa da relação de trabalho( .. .) A Justiça do Trabalho
cumpriria melhor seu papel se buscasse a eficiência na
execução desse relevante serviço social: fazer valer, em
concreto, os direitos trabalhistas( .. .) Se levarmos a fundo a proposição de que qualquer execução de trabalho atrai
a competência da Justiça do Trabalho, restariam para a
Justiça Comum os conflitos decorrentes das relações de
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família, sucessão, comércio (sem prestação de serviço) e
defesa da propriedade. Em suma, a Justiça do Trabalho
seria a Justiça Comum, e a Justiça Comum, a Justiça do
Trabalho ".
O Ministro do TST Ores te Dalazen adverte sobre
a necessidade de reciclagem intelectual do Juiz do
Trabalho. "Um aprimoramento técnico-jurídico, mormente no âmbito do D. Civil, do D. Comercial e do D. Administrativo(. .. ) De que necessitam os Juízes do trabalho, a
partir da EC n. 45/2004, em maior ou menor medida, é
superar o vezo de propender para identificar, aqui e acolá,
um vínculo empregatício, ou se solucionar as lides apenas
sob a ótica das normas e princípios do DT. Essa postura
simplificadora e reducionista do complexo e vasto fenômeno das relações jurídicas de trabalho haverá de ser suplantada, sob pena de a Justiça do Trabalho desprestigiar-se e
desmoralizar-se perante a sociedade".

Manoel Antônio Teixeira Filho, Juiz aposentado do
TRT Paranaense, receia que o anseio da celeridade
na entrega da prestação jurisdicional possa ficar
gravemente comprometido pelo "volume pletórico de
causas que, doravante, tenderão a ser submetidas à apreciação da Justiça do Trabalho . E o desejo de celeridade na
prestação jurisdicional não pode ser alimentado com os
destroços dos imperativos da segurança jurídica e de justiça, tão essenciais à vida dos Estados Democráticos de
Direito".
Poder Normativo e "Comum Acordo"da mens legis

..

'

Sem mais delongas, e repassadas essas imp?rtantes advertências, passo à problemática do Direito
Coletivo do Trabalho- ou Direito Sindical, se p,referirem.
Quanto ao poder normativo, não resisto a um
comentário histórico sobre sua origem, que acaba
localizada justamente na Itália do final dos anos 20.
Arion Romita (i11 "O Fascismo no Direito do Trabalho Brasileiro"- LTr) resgata a doutrina de Carlo
Costamagna, e a exposição de motivos da Lei Italiana n. 563/26, a mesma que exalta a jurisdição absoluta do Estado sobre os conflitos coletivos, de
modo a colocar aquele Pais à frente do movimento
legislativo mundial: "Nenhuma legislação conhece sistema tão completo e tão orgânico como esse que esboçamos". O Estado não é parte da negociação, ele é soberano e por isso a Magistratura del Lavoro possui
a tarefa de julgar os dissídios coletivos, rezou a filosofia que inspirou nossa legislação (e que repugnava a greve). Sublinho, aqui, entretanto, que não
endosso o argumento simplista de que a Justiça do
Trabalho tem raiz corporativa e tudo que é corporativo foi ruim ou restou arcaico. Na verdade, equívocos têm sido cometidos nessa seara, como comprovamos ao estudar as raízes do quinto constitucional nos Tribunais, verificando que o sistema já
existia na Carta Democrática de 1934, nada tendo
de "corporativo". Na verdade, pensamos como o
Min . Marcelo Pimentel, que referiu em seu discurso
de posse na presidência do TST: "Penso que a JT bra-

•
Revista LTr. 69-04/438

si/eira foi genial provisão estatal para os nascentes conflitos do trabalho no Brasil. Dificil, à época, ainda, de ser
absorvida a idéia de uma jurisdição especial para as questões do traba/!Lo, surgiu modestamente incrustada nn estrutura do Ministério do Trabalho ( .. .) Foi uma antecipação do Estado aos conflitos".
A primeira observação que se impõe, em sede
de Emenda n. 45, é a de que a chamada instauração de
instância deve ser realizada de comum acordo. Em
resumo, um temperamento do princípio da
inevitabilidade da jurisdição é a novidade, entendido este como a incidência da vontade do julgador, independentemente de pacto das partes no sentido de obedecê-la.
Não bastasse a interpretação literal do dispositivo do § 22 , do art. 114, e independentemente da
crítica de Manoel Antônio, no sentido de que todo
acordo é comum- "caso contrário é qualquer coisa, menos convergência de manifestações
vo-litivas", os anais do Congresso Nacional permitem uma inequívoca interpretação da me11s
legislatoris. Em junho de 2000 a Câmara Federal enfrentou destaque para votação em separado da expressão de comum acordo, requerimento do Bloco
PSB/PCdoB: o resultado da sessão apontou trezentos e trinta e quatro (334) votos pelo sim (manutenção da expressão), e cinquenta e três (53) pelo não
(retirada da expressão). Mas o registro dos debates
é que constitui in vulgar documento histórico. Num
primeiro momento, a Sra. Zulaiê Cobra referiu que
a expressão "de comum acordo " "nada significava", e
q,u~ concordava com sua retirada do texto; ato contínuo, voltou atrás, diante da informação de que o
bloco PMDB/PST /PTN buscava a manutenção . Indagado o Sr. Marcelo Deda (PT-SE) sobre como o
PT votava, o deputado requereu que fosse convocado outro líder, enquanto o o PT discutia "rapidamente" o assunto, junto a sua bancada. Inobstante
esses inusitados acontecimentos, logo a seguir, e
mediante pronunciamentos dos parlamentares
Mendes Ribeiro (Bloco PMDB/ -RS) e Ricardo
Berzoini (PT-SP), é que pode ser implementada a
genuína interpretação teleológica.
Disse Mendes Ribeiro: "Vou inscrever esta sessão nos
meus cadernos especiais. Durante o trabalho da Comissão, a grande diswssão era o poder normativo da Justiça
do Trabalho. Estavam tentando terminar com a Justiça
do Trabalho, 11ão queriam o poder normativo. Eu era uma
das poucas vozes a defendê-lo. Buscou-se o Fórum Barelli,
o poder normativo mitigado, as duas partes do entendimento, para buscar a intervenção da Justiça, a fim de
aproximar e não para separar. O que se quer é que a Justiça do Trabalho fique com a participação, com o poder
normativo, quando as p_artes se julgarem incapazes de
encaminhar o diálogo. E um avanço. Agora, se retirarmos o de comum acordo, teremos exatamente o poder normativo dn Justiça do Trabalho, contra o qual tantas e tantas lideranças se manifestaram. Por isso, o PMDB mantém o texto da Relatora, porque entende que é um avanço
termos esse poder normativo que está no texto".
Já Ricardo José Ribeiro Berzoini defendeu: "Quero sustentar que um das teses mais caras no Partido dos
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Trabalhadores é a luta contra o poder normativo da Justiça
do Trabalho. Acreditamos que a negociação coletiva se consttói pela vontade das partes. Ou seja, se não tivermos no
processo de negociação a gamntia da exaustão dos argumentos, da busca do conflito e dn sua negçciação, vai acontecer o que vemos em muitos movimentos hoje, particularmente em São Paulo, como o recente caso dos metroviários,
em que a empresa recorre ao poder normativo antes de esgotada a capacidade de negociação. Portanto, nn nossa avaliação, manter a expressão de comum acordo, é uma forma
de garantir que haja exaustão do processo de negociação
coletiva. O Partido dos Trabnllzndores vota pela manutenção da expressão, combatendo o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que hoje é um elemento de obstáculo à livre
negociação coletiva".
Assim, o poder normativo permance (não nos
esqueçamos, contudo, da ADin da Confederação
Nacional das Profissões Liberais, que pode pacificar
o rumo dos acontecimentos), e com seu poder criativo mantido, em que pese a opinião do Juiz Marcos
Neves Fava, diretor da ANAMATRA. Fava refere que
ao trocar a expressão estabelecer normas, respeitadas
convenções e disposições legais mínimas, por decidir o conflito, observadas garantias da lei e as convenções anteriores, o legislador quis traçar lindes
rígidos para a prolação da sentença normativa. Não
pensamos assim, na medida em que poder normativo sem juízo de eqüidade e bom senso será tudo,
menos poder normativo; mas condordamos que
pode ter restado superada a jurisprudência do STF,
no sentido de que havendo previsão de regulamentação de vantagem por lei futura (pré-aviso proporcional, por exemplo), ou mesmo direito vigente regulando determinada matéria, inexistia espaço para
o poder normativo . Ora, num caso hipotético, se um
contrato coletivo revisando previu 80% de adicional
de horas extras, a nova dicção constitucional parece
ter passado a admitir repetição desse patamar, se for
o caso, independentemente da previsão de plus legal à razão de 50%.
Quanto ao dissídio coletivo de natureza jurídica
(Lei n . 7.701/88), a Emenda não o previu, mas o
anterior art. 114 também não o fez, mantendo-se a
doutrina pós/88 isenta de sustenta r-lhe a revogação. Além disso, e exemplificativamente, ações
anulatórias do Ministério Público do Trabalho,
dirigidas contra cláusulas abusivas de convenções
coletivas, também não ostentam matiz econômico,
mas não deixam de enfeixar, de algum modo, um
dissídio coletivo de trabalho . Sem embargo de serem poucos os casos de ajuizamento, pelos interlocutores sociais, de dissídios coletivos desse jaez (o
que já poderá ser motivo para muitos sustentarem
deu desaparecimento legal), posiciono-me, por ora,
pela sobrevida dessa rareada espécie processual. A
propósito, a OJ n. 06 da SDC do TST, que exigia
exaurimento da negociação, para dissídios de natureza interpretativa, foi revogada no ano de 2000.
No que alude aos dissídios (típicos) de greve, nas
atividades essenciais o Ministério Público continua
podendo agir, mas agora apenas nessa seara. Antes, como agora, quando houver interesse público.

modificar ou
_..!(provada
na discussã
n. 7.783/89,
de greve.
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Cabe o comentário de que o argumento de que houve restrições ao parquet, por não poder mais tomar
iniciativas nas greves estranhas às atividades essenciais, acaba assumindo contornos de somenos,
na medida em que mesmo antes da reforma, greves em empresas estranhas às atividades fundamentais nunca foram prioridade, para o Ministério
Público - inclusive em face da própria natureza
da greve, nos dias atuais, a saber, um direito constitucional dos trabalhadores.

(não nos
Confederação
pode pacificar
poder cria tido Juiz Marcos
Fava refere que
respeitadas
as, por decilei e as contraçar lindes
Não

e

Outra dúvida que surge é sobre a possibilidade
de existirem outros legitimados para ajuizamento
do dissídio de greve, como por exemplo a empresa
atingida. A princípio, pendo para tese de que o novo
ordenamento, como posto, propõe que paralisações
nas atividades "acessórias", na acepção da Lei de
Greve de 1964, devam ser "absorvidas" pela própria sociedade, ante a vedação da atuação do MP
(como autor da medida judicial típica), e à lacunosidade constitucional, no aspecto. Além disso, entidades de empregados, não logrando o comum
acordo para ajuizamento do dissídio econômico típico, poderiam lançar mão da artificialidade do
dissídio de greve, suspendendo o serviço por tempo determinado, como via alternativa para obtenção de uma sentença normativa com fixação de condições de trabalho mais vantajosas (a propósito, a
OJ n. 12 da SDC do TST reprime a manobra: "Não se

legitima o sindicato profissional a requerer judicialmente a qualificação legal de movimento paredista que ele
mesmo fomwtou "). No mais, empresários das atividades acessórias, ou mesmo das fundamentais, lesados em seus direitos, como por exemplo vendo
seu maquinário ser sabotado, terão (têm) à disposição as ações em que envolvam o regular exercício
do direito de greve (inc. II do art. 114).
De ver que no anteprojeto de lei encaminhado
pelo Ministro Berzoini, sobre a reforma sindical, há
previsão no sentido de que "apenas mediante reque-

rimento formulado em conj11nto pelos atores coletivos
envolvidos na greve, o Tribunal do Trabalho poderá criar,
modificar ou extinguir condições de trabalho" (art. 182).

econômico,
modo, um
argo de sepelos interlodesse jaez (o
sustentarem

/provada essa norma, estará colocado grão de sal
na discussão acerca de sobrevida do art. 8 2 da Lei
n. 7.783/89, que faculta às partes o dissídio típico
de greve.
Sobre a experiência do TRT da 4" Região, nessa
área, destaco emblemática greve do setor da saúde. O patronato questionou a legalidade da parede,
e o Ministério Público, que já tentava o consenso e
conhecia as reivindicações obreiras- as quais, de
resto, não eram segredo no processo, opinou pela
concessão de vantagens. Elas foram deferidas, inclusive um reajuste remuneratório, e a greve cessou, pouco depois. Na oportunidade, lembro considerações de vários advogados, sobre o acerto do
Tribunal, diante de uma situação delicada que se
desenhava na Capital do Estado gaúcho.
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paços para uma toda sorte de demandas, desde
aquelas apresentadas por terceiro prejudicado por
movimento paredista, exigindo reparações por prejuízos sofridos, até petições empresariais reclamando da conduta abusiva de piqueteiros; desde querelas entre colegas trabalhadores denunciando impropérios mútuos, até ações de patrões exigindo
indenizações por maquinário quebrado. Isso para
não falarmos nas possessórias relacionadas à parede, ou nos pedidos obreiros de abstenção, por parte dos empresários, de condutas anti-sindiciais, da
espécie ameaçar com despedidas, represálias, etc.
A Justiça estadual tem enfretando todas essas demandas, produzindo jurisprudência variada. O TJ I
RS já julgou, por exemplo, caso do advogado que se
sentiu humilhado, pedindo dano moral, porque a
greve do foro ocorreu bem quando ele devia pagar
suas custas (Apelação Cível n. 70004601399); também já definiu sobre reparações devidas a um hospital, por ter sido instalada uma barraca de protesto, no pátio interno (Apelação Cível n. 70003890g85).
Por sua vez, o TJ /SP determinou remessa de autos à
Justiça do Trabalho, tendo em vista pedido de dano
moral, decorrente de acusações e ofensas perpetradas durante o exercício do direito de greve. Ref~Jju '
aquela Corte que a forma como as manifestações
ocorrem não pode ser dissociada da matéria que é ó '
direito de greve, e assim é irrelevante se a indeniza·ção pleiteada é de direito civil (TJ /SP - AI n.
320.647-4/0). O TJ /RJ, por seu turno, já confirmou
direito à indenização por ofensas decorrentes de
entrevero em piquete de greve, mas a reduziu por
não ser a quantia compatível com a jurisprudên'êi!áJ
de uma de suas Câmaras (TJ/RJ- AC n. 15.7.91'/
2001).
'

O Juiz Hélio Monjardim, da 55• Vara Trabalhista
do Rio de Janeiro, julgou recentemente ação civil
pública (ACPU n. 1.229 /04) ajuizada pelo Sindicato
dos Bancários carioca. O Magistrado enfrentou com
brilhantismo o rol de pedidos, para ao final condenar os réus em total abstinência de toda e qualquer
atitude que impedisse o direito de greve, como coações, ameaças de dispensa, descontos salariais,
vedação do ingresso dos dirigentes sindicais, para
panfletagem, tudo sob pena de crime de desobediência. Na oportunidade, Monjardim louvou-se nos
escólios de Alice Monteiro de Barros, quanto ao
tema condutas anti-sindicias - que deve voltar à
baila, diga-se de passagem, e com força.

Das ações que podem envolver o exercício do
Direito de Greve

Imaginar uma diversidade de ações, nesse momento, não parece a tarefa mais complexa - até
porque os advogados trabalhistas, com a criatividade que lhes é peculiar, disso se desincumbirão,
como sempre foi (mas excluímos, de plano, aquelas ínsitas ao crime, ainda que estejam surgindo,
aqui e acolá, vozes defendendo a possibilidade dessas, na Especializada, quando a relação de trabalho for elemento essencial do tipo- ex.: assédio).
Difícil é definir o rito, e a competência funcional.

O que pode ser dito, de plano, é que o tom genérico do dispositivo do inciso II do art. 114 abre es-

Quanto ao primeiro, a IN 27, do TST, e o Provimento n. 01/05, do TRT Gaúcho, acenam para uma
adaptação dos procedimentos à prática processual
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trabalhista. É a medida mais cautelosa, por ora.
Recomendar-se-ía remissão expressa dos juízes
quanto aos prazos, para evitarem-se conflitos maiores, a saber, a reforma acabar fazendo surgirem
mais problemas que soluções, ou, noutras palavras,
menos celeridade e mais procrastinação, quando
deveria ser o contrário.
esse aspecto, deve ser como recomenda Cláudio Couce, Juiz do TRT capixaba: "É evidente que alguns tantos problemas, de ordem puramente operacional,
surgirão inicialmente ( ... ) Tudo deverá ser adaptado e
preparado, inclusive os próprios magistrados. Tudo Jaz
parte da 11ova Justiça do Trabalho. São os novos tempos.
Não há como fugir da realidade. Somente recepcioná-/a ".
No que alude à competência funcional, entendo
que as ações que não guardarem referência direta
com a solução do dissídio de greve, já instaurado e
ou na iminência de sê-lo, tramitarão normalmente,
na Vara do local do movimento. Incluiríamos nessas hipóteses as ações de indenização por danos
acontecidos durante a paralisação, por exemplo. De
outro lado, tratando-se de atividade essencial, e em
hipotética tramitação dissídio veiculado pelo Ministério Público do Trabalho, não temos como razoável submetermos o Relator do feito a uma toda
sorte de decisões de Varas do Trabalho- de matiz
possessório, por exemplo. Poderia haver, nesses
casos, uma espécie de deslocamento de competência, por prevenção, em favor do Tribunal que conduz (processa e julga) o dissídio coletivo de greve .
Sobre esses aspectos, aliás, o anteprojeto de reforma sindical propõe uma completa alteração de
paradigmas, transformando antigas e renhidas discussões sobre substituição processual, em questões
singelas de um passado distante. Com efeito, nos
artigos 137 ao 214 desse esboço o processo coletivo
trabalhista é absolutamente inovado, como sugerem os capítulos do título VII (Da tutela jurisdicional), denominados "Das Ações Coletivas em Geral, Da
Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical, Da Ação em Matéria de Greve, Do Conflito Coletivo
de I11teresses, e Das Ações de Anulação, Declaração e
Revisão de Norma Coletiva". Estranhamente, no art.
214, há previsão da figura da ação de revisão de
norma coletiva, ajuizável por qualquer das entidades sindicais ou pelo Ministério Público, tudo sem
maiores restrições quanto ao comum acordo.
Tudo isso, aliás, está em consonância com a exposição de motivos de Berzoini: "Procurou-se consolidar os mecanismos de tutela consagrados no direito processual civil, mas de aplicação ainda discutida na esfera
do processo do trabalho. A base do processo comum,Jormada pelo Código de Defesa do Consumidor, e pela Lei
da Ação Civil Pública,foi incorporada, de maneira a conferir maior atualidade aos mecanismos de tutela jurisdicional coletiva".

Aprovada ao menos essa parte da reforma sindical, no futuro, cremos que o sindicato estará maravilhosamente aparelhado para os desafios do século XXI, tal como analisado por Wilfredo
Raymond, professor da Universidade de Salamanca, no artigo "Sindicatos e Liberdade Sindical na
Espanha -Duas Décadas de Vigência Constitucional" (in "Boletim Científico da ESMPU", número
02- abr./jun. de 2004): "E/ futuro de los sindicatos
depende, pues, de su capacidad de proporcionar respuestas
satisfactorias a las demandas de un mu11do de/ trabajo
caracterizado por su heterogeneidad y movilidad ( ... )A
lo largo de su andadura /um demonstrado poseer una gran
capacidad, tanto de resistencia d las agresiones como de
adaptación a las necessidades de cada momento. Nada hace
presagiar que ello no ocurrirá en el futuro . AI fin y ai
cabo, como se há afirmado, el individuo continúa
necesitando una base colectiva incluso en la era de/ individualismo".
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Conclusão
A greve pode ser vista em dupla concepção: político-trabalhista, e econômico-profissional. A primeira, como ensina José Cláudio de Brito Monteiro
Filho (in "Direito Sindical"- LTr), a identifica como
instrumento de luta política; a segunda, tem relação direta com os interesses profissionais dos trabalhadores, ainda que voltada contra ato do Estado que interfere na relação de emprego, mas que
pode ser resolvida pelo empregador. Essa é a greve
admitida no ordenamento brasileiro. A partir da
Emenda Constitucional n. 45, as ações que envolvem seu exercício, em sede de matérias trabalhistas e cíveis, serão debeladas nas Varas do Trabalho. Exceção se faça ao dissídio de greve, a ser ajuizado perante os TRTs, exclusivamente pelo Ministério Público do Trabalho, e em casos excepcionais.
Naturalmente, com o fim da tradição histórica de
manter-se longe da cognição do Juiz do Trabalho o
que não fosse relação empregatícia, até mesmo terceiros estranhos à relação de trabalho poderão provocar o Judiciário Especializado, em busca do que
entenderem justas reparações.
Sem embargo do que foi dito acima, apenas o
tempo esclarecerá se os Tribunais do Trabalho imprimirão interpretação restritiva, ou não, ao que
alude às novas competências, e inclusive no que
respeita ao direito de greve. Por ora, cabe à doutrina sinalizar para as primeiras alternativas, inaugurando uma época de muita reflexão na comunidade jurídica trabalhista.

----* --,--.. ,.,. ,. . ,.,.-
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Antonio Barja Filho (*)

"a regra jurídica pode ser concebida para o geral, mas admitir ... exceções ... Então, há dois suportes
fáctico s: o da regra jurídica e o da regra jurídica .. . exceção." "As exceções excluem e, pois, limitam; ou
obstam em parte e existem por si, como regras jurídicas." (Pontes de Miranda, "Tratado de Direito
Privado", vol. 1, p. 26)

Acidente no trabalho/doença profissionalLegislação
Na lição do Prof. Tupinnmbá Castro do Nascimento
("Curso de Direito Infortunístico", ed . Sulina, 1978),
transcrita por Amo Gaspar Tatsh(l l, "a legislação aciden-

tária nacional pode se dividir em três fases, cada uma delas
apresentando características especiais e, por via de conseqiiência, fundamentação jurídica diversa quanto às reparações." "A primeira fase engloba o período que vai da Independência até 1919 e está confinada na legislação comum . A reparação pelos acidentes está sob o império das
normas da legislação civil, do Direito comum. A responsabilidade pelo acidente sendo resolvida pela teoria da culpa
aquiliann, estava vinculada à caracterização da culpa do
empregador no acidente." "Na segunda fase, que vai de
1919 a 1967, vigorou a teoria da responsabilidade objeti' sobre a base do risco profissional.. ." "Responsabilidade
objetiva é a que independe de dolo ou culpa. In re ipsainerente à própria coisa, na coisa mesma, ínsita ." "A terceira fase é a que impera desde 1967, instituída que foi
pela Lei n. 5.316, de 14.7.1967 ... " " ... a Lei n. 5.316, de
1967, adotou a teoria do risco social... " "Risco social é aquele em que a reparação do dano sofrido por uma pessoa é
assegurada pela coletividade."
A responsabilidade civil, no sistema jurídico brasileiro, fundamenta-se na culpa: "O nosso direito, em

tese, adota o pri11cípio da culpa como fundamento da responsabilidade."<2l. É o que já dispunha o art . 159 do
Código Civil de 1916, definidor de responsabilidade não objetiva, mas dependente de culpa lato sensu.
Embora o "Projeto primitivo daquele Código fosse
(•) Antonio Barja Filh o é Advogado, especialis ta em Direito
do Trabalho e Direito Portuário, sócio da Advocacia Ruy de Mello
Miller, responsável pela advocacia do OGMO/Santos- Órgão
Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos, desde a sua criação.
(1) Revista dos Tribunais, vol. 470.
(2) Aguiar Dias. "Da Responsabilidade Civil", 1/ 58.

no sentido da obrigação de indenizar, ainda na ausência de culpa, pelo simples fato do dano, o que
resultou do Código promulgado foi a obrigação de
reparação do dano condicionada ao dolo ou à culpa,
como reconhece expressamente Clóvis Beviláqua< 3l:

"No Projeto primitivo, o ato ilícito aparecia somente como
causa geradora de obrigações no livro respectivo. A Comissão revisora destacou-o, porém, na parte gera l, sem
atender a que lhe faltava para isso a necessária amplitude
conceitual e alterando, assim, o sistema do Projeto. Alteração mais profunda proveio da emenda do Senado, que
introduziu no conceito do ato ilícito a menção da culpa,
estranha ao Projeto primitivo e que a Câmara não julgara necessário acrescentar no dispositivo. Tal como resulta
dos termos do art. 159, ato ilícito é a violação do direito
ou o dano causado a outrem por dolo ou culpa."
Competência

"Extremada do direito comum, para formar sistema
especial, a legislação de acidentes do trabalho" (Aguiar
Dias, Revista Forense, vol. 108/ 452), transcrito por
Oswaldo Opitz<4 l, 'foi a Lei n. 3.724, de 15 de janeiro de
1919, que introduziu o sistema de indenização por acidente do trabalho, não mais alicerçada no imprevisto ou
inculpado, mas com base na teoria do risco profissional",
ainda assim dispondo expressamente que "as ações
que se originarem da presente lei serão processadas perante a justiça comum" (art. 22).
Observe-se que o Decreto-lei n. 7.036/44, em cujos
arts. 31 e 32 foi atribuída ao "empregador" a obrigação de "indenização de direito comum, relativa
ao mesmo acidente," se resultante "de dolo seu, ou
de seus prepostos" -ao qual a Súmula n . 229 do
STF equiparou a "culpa grave"- ou ao "terceiro,
(3) "Cód igo Civil Comentado", T/343.
(4) "Es tatização do Seguro de Acidentes do Trabalho" , 11/14,
ed . Borsói.
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civilmente responsável pelo acidente", já dispunha
também que "todas as ações que tenham conexão,
sejam acessórias, oriundas ou complementares com
ação movida com fundamento nesta lei, julgada ou
em curso, são da competência do Juízo desta última, inclusive as ações contra terceiros de que trata
5
o art. 32." E, como comentava Oswaldo Opitz<
>, "não
se pode negar que a ação contra o terceiro civilmente responsável pelo acidente é oriunda da ação movida com fu11damento no Decreto-lei n. 7.036."
Assim, a Constituição de 1946, ao atribuir " à Justiça do Trabalho" as "controvérsias oriundas de relações do trabalho" (art. 123), excepcionava, expressamente: "Os dissídios relativos a acidentes do
trabalho são da competência da justiça ordinária."
(§ 12 ), o que foi reproduzido literalmente na de 67
(art. 134, § 2 2 - art. 142, § 22 da Emenda Constitucional n. 1/69). "Embora as questões derivadas de acidentes do trabalho sejam típicas controvérsias oriundas
da relação de trabalho, o constituinte exclui expressamente
a competência da Justiça do Trabalho quanto à sua apreciação. Manteve o sistema estabelecido já na Constituição de 1946 (art. 123, § 111), que dava competência, nesse
passo, à Justiça Ordinária estadual." (Manoel Gonçalves
Ferrei ra Filho )<6>.
Como se vê, entre as "con trovérsias oriundas de
relações do trabalho", atribuídas à Justiça do Trabalho, nunca estiveram as relativas a acidentes do
trabalho: "A atividade da Justiça do Trabalho pode versar sobre a) a inobservância da legislação social e a responsabilidade que só seja regiqa pela legislação social; b)
a executoriedade do regulamento sindical; c) a interpretação e aplicação das normas reguladoras das relações jurídicas do trabalho; d) o regulamento jurisdicional darelação jurídica de trabalho." (Pontes de Miranda) <7>.
Ao art.142 da Emenda Constitucional1/69, corresponde o 114 da de 1988. "Diz o texto constitucional, "na forma da lei", poderá resolver a Justiça do Trabalho outras controvérsias decorrentes da relação de
trabalho. Cumpre assinalar que, nesse caso, a Justiça do Traballw depende de lei infraconstitucional que lhe outorgue competência ." (Celso Ribeiro Bastos -Ives Gandra
Martins)< 8>.
E não há lei ordinária atribuindo à Justiça do
Trabalho a competência quanto a quaisquer ações
que decorram de acidente do trabalho ou moléstia
profissional a ele equiparada . Ao contrário, a Lei
n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (art. 129, II) e o Decreto
n . 3.048/99 (art. 344, II), que aprova o Regulamento da Previdência Social, continuaram dispondo
expressamente que "os litígios" "relativos aos acidentes" "serão apreciados" "na via judicial, pela
Justiça dos Estados" . E o § 2 2 do art. 643 da CLT,
com a redação da MP n. 2.164-41/01, dispõe expressamente: "As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária ... "
(5) Ob. cit., p. 334.
(6) "Comentários à Cons tituição Brasileira ", 1983, p . 526.
(7) "Comentários à Cons tituição de 1967", IV / 264) .
(8) "Comentários à Constituição do Brasil (promulgad a em 5
de outubro de 1988)", 4° vo l., t.III, p. 418).
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Acima de tudo, o art. 109 da Constituição Federal de 1988 expressamente exclui da competência
dos juízes federais não só "as causas" "sujeitas" " à
Justiça do Trabalho", como " as de acidentes de trabalho", donde as atribuir a juízes diferentes, diversos, não ao mesmo. E nessa p arte é mantido pela
Emenda Constitucional n . 45, de 8 .12.04 .
O art . 114 da atual Constituição, aliás, já atribuía
"à Justiça do Trabalho conciliar e julgar ... , na forma da
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho," nesse ponto basicamente não alterado pela
Emenda atual, mas até usada a mesma expressão:
"ações oriundas da relação de trabalho " ([) ; "ações de indenização por dano moral ou-patrimon ia/, decorrentes da
relação de trabalho " (VI) e "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei" (IX). Mesmo assim, nunca se questionara a competência da
Justiça comum para o processamento das ações decorrentes de acidente do trabalho.
Por outro lado, pelo art. 125 da Constituição,"Os
Estados organizarão sua Justiça". Pelo 91 do CPC,
"Regem a competência em razão" "da matéria as
normas de organização judiciária" . O 108, III , da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional dispõe " Limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em matéria cível, a recursos ... " "c) nas ações de acidentes do trabalho". E, no caso do Estado de São Paulo, pelo 79
da sua Constituição, "compete, em grau de recursos,
aos Tribunais de Alçada," "processar e julgar" "c) as ações
de acidentes do trabalho".
Assim, "as ações de acidente do trabalho não pertencem à justiça do Trabalho", "logo continuam 11a Comum "
(Valentin Carrion)<9 >. Nesse sentido, as Súmulas n .
501 do STF- "Compete à Justiça Ordinária Estadual o
processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho" - e n. 15 do STJ- "Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho ."
E a Jurisprudência em geral, quanto a ações por
danos materiais e morais - a natureza do dano
obviamente não modifica a competência jurisdicional- decorrentes de acidente do trabalho, inclusive do Egrégio TST: "O pedido à indenização por danos morais e materiais sofridos " "em razão de acidente
no trabalho deve ser julgado na Justiça Comum Estadual" (STJ, AgRgCC n. 32 .336/SP, DJU 12.11 .01)f10! . "A
Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar
ação contendo pedido de indenização por danos morais
resultante de acide11te do trabalho" (TST, ERR 450.338/
98.0, DJU 8.6.02)11lJ. "A competência para julgar as causas decorrentes de acidentes do trabalho é da Justiça Comum" (TST, RR 352149/97)il2J .
A Súmula n. 736 do STF não se aplica a "ação de
indenização fundada em acidente de trabalho, ainda quando movida contra o empregador", como
vem decidindo o próprio Excelso Supremo Tribu(9) "Comentários à C LT", 2004, p . 483.
(1 0) 106 2( 17960.
(11) IOB 2!1 751 6.
(12) Cnrr io11 , "Nova jurisprudência e m Direito do Trabalh o",
2001 , 1° sem ., p. 74.
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na! Federal: "É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à f ustiça do Trabalho conhecer de ação indenizatória por danos decorrentes da relação de emprego,
não importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do
direito comum e não do Direito do Trabalho ." "Da regra
geral são de excluir-se, porém, por força do art. 109, I, da
Constituição, as ações fundadas em acidente de trabalho,
sejam as movidas contra a autarquia seguradora, sejam
as propostas contra o empregador." (RE n. 349.160, Pertence, DJ 19.3.03)(1 3!.

mantendo sua pacifica e tradicional orientação pela competência da Justiça comum estadual. Isto se confirma !lOS
acórdãos da Segunda Seção, cuja unanimidade se reflete
também em pronunciamentos das Turmas e nas decisões
monocráticas dos relatores." "Em suma, a menos que se
altere a Constituição Federal," "a competência para a
demanda de indenização material ou moral por acidente
ou doença do trabalho,fundada no direito comum" "toca
à Justiça comum estadual, sem se atingir pelo enunciado
da Súmula n. 736 do Supremo Tribunal Federal"." 11 5i.

Até porque, se, como se tem apregoado, a Emenda n . 45/04 tivesse revogado o§ 2º do art. 643 da
CLT quanto às movidas contra o empregador, mais
diretamente ainda o estaria fazendo com as movidas contra a autarquia, ali referidas. Ações que têm
"como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e
saúde dos trabalhadores" (Súmula n. 736) são, por
exemplo, as em que "argüida" "insalubridade ou
periculosidade" (CLT, art . 195, § 2º), nas quais é
indiscutível a competência da Justiça do Trabalho.

Antes da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de
dezembro de 2004, como explanado pelo i. Min.
Sepúlveda Pertence em seu voto no RE n . 349.160
em parte retro transcrito, já "é da jurisprudência do

aliás, já atribuía
~ar ... ,

na forma da
de traba-

~relação

10

alterado pela
expressão:

~sma

"(I); "ações de in-

ia/, decorrentes da
~trovérsias decorda lei" (IX) . Mes-

competência da
tto das ações de-

:onstituição,"Os
Pelo 91 do CPC,
' "da matéria as
".O 108, III, da
ional dispõe "li-

Alçada, em matéeacidentes do tra-

o Paulo, pelo 79

grau de recursos,
ulgar" "c) as ações
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No sentido de todo o aqui afirmado, são os julgados
dos Tribunais Regionais do Trabalho, de que é exemplo o seguinte: "exceção nos casos alusivos à reparação

de dano decorrente de acidente do trabalho ou de doença
profissional que se equipara ao primeiro. Nesses casos específicos, a jurisprudência atllal do STF determina que a
competência passa a ser da Justiça Comum, por força do
disposto no artigo 109, I, dessa mesma Carta". " O entendimento constante da Súmula n. 736 dessa Corte, editada
em novembro de 2003, que atribui à Justiça do Trabalho
competência para apreciar matéria relacionada com segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não abrange a
indenização de dano advindo do acidente do trabalho."
" ... não há como entender que a aludida Súmula n. 736
teria incluído em seu contexto a indenização por dano decorrente deste infortúnio. " (TRT 3 1 Reg.RO 02035-2002043-03-00-5, DJMG 7.7.04, pág. 9)1 14!.
Nesse sentido também a Doutrina e a Jurisprudência em geral, do que é mero exemplo o recentís.s-ifuo v. acórdão do E. 22 TACiv.SP citando artigo do
" seu i.Magistrado Celso José Pimentel: "Seu enunci-

como
Tribu-

ado dirige-se apenas às ações coletivas de prevenção de
acidente ou doença do trabalho e fundadas nas normas
de segura11ça, higiene e satíde dos trabalhadores . O asserto
decorre da análise dos quatro precedentes da súmula."
" ... sua definição dirige-se às ações civis coletivas trabalhistas, não à demanda de indenização de empregado contra empregadora por acidente ou doença do trabalho fimdada no direito comum. A propósito o Supremo reiterou
a definição da competência da f ustiça comum e estadual,
no julgamento de 7.10 .2003, no RE n. 345.486-SP, Rei.
Min. Ellen Grncie. Decisões monocráticas, proferidas
exatamente porque a matéria se pacificou (CPC, art. 557),
também a reiteram: a do em. Min. Gilmar Mendes, no AI
n. 476.662-MG, DJU 24.11.2003, pág. 87, repetida no
RE n. 395 .088-SP, DJU 27.11.2003, pág.120 e a do em.
Min. Celso de Mello, no AI n. 463.226-MG, DJU
21.10.2003, pág. 26. O Superior Tribunal de Justiça vem
(13) Rei. Nelson Jobim , 12 .3.04.
(14) LTr Suplemento de jurisprudência n. 31/2004, pp. 242-243.
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STF que, em geral, compete à Justiça do Trabalho conhecer de ação indenizatória por danos decorrwtes da relação de emprego, não importando deva a controvérsia ser
dirimida à luz do direito comum e não do Direito do Trabalho." "Da regra geral são de excluir-se, porém, por força do art. 109, I, da Constituição, as ações fundadas em
acidente de trabalho, sejam as movidas contra a autarquia seguradora, sejam as propostas contra o empregador." " .. .não basta tratar-se de "dissídio entre trabalhador e empregador, decorrente da relação de trabalho" "para
se afirmar a competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114 da Constituição . Impõe-se indagar a natureza do dano, cuja reparação se pleiteia- se decorrente de acidente do trabalho ou de çausas de natureza diversa, como ocorria no precedente invocado" ("ação de
reparação de danos decori·entes da imputação caluniosa
irrogada ao trabalhador pelo en:zpregador a pretexto de
justa causa para a despedida"). "Na espécie, não obstante cuidar-se de dissídio entre trabalhador e empregador,
decorrente da relação de trabalhp- o que bastaria, conforme o art. 114 da Constituição, a firmar a competência
da Justiça do Trabalho-, há Ull'! outro elemento a considerar: pleiteia-se" "indenização por acidente do trabalho,
caracterizado por doença permanente adquirida em decorrência dessa relação de trabalho," "o que por si só, afasta a incidência do art. 114, atraindo a competência da
Justiça comum, por força do disposto no art. 109, I, da
Constituição, como anotou o em. Ministro Eduardo Ribeiro, no julgamento do agravo regimental no Conflito
de Jurisdição então suscitado, verbis: .. .0 caso, entretanto, é de acidente do trabalho, resultando da Constituição que a competência é da Justiça Comum. Com efeito, seu artigo 109, I, dispondo sobre a competência dos
juízes federais, excepciona "as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho." Ora, a menção expressa às causas de acidente do trabalho não encontraria justificativa, caso se
compreendessem entre elas as de competência da Justiça
Trabalhista, também explicitamente referidas . Foi necessário também exceptuá-las, exatamente porque atribuídas à Justiça Comum." "Não se altera a equação do problema que não se trate de demanda a ser decidida conforme a legislação acidentária, contra a autarquia federal
seguradora, mas à luz do direito comum e contra a empregadora." (RE n. 349.160-1, DJ 14.2.03, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence). "Constatada a hipótese de acidente de trabalho, incide a regra do art. 109, I, da Carta Fe(15) AI n. 857.891, DJE 9.9.04.
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dera/, que retira da Justiça Federal e passa para a Justiça
dos Estados e do Distrito Federal a competência para o
julgamento das ações sobre esse tema, independentemente de terem no pólo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS ou o empregador." (RE n. 345.486,
DJ . 24.10.03)(1 61 .
Tanto que, como vem decidindo o E. TST, "na esteira da jurisprudência cediça do Supremo Tribunal Federal, a qual se adota por disciplina judiciária, tem-se que
a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para
julgar pedido de indenização por dano moral decorrente
de acidente de trnbalho"<17>.
Irretocável, a respeito, é a r.sentença do MM. Juiz
da 4" Vara do Trabalho de Santos-SP, Dr. Pedro Rogério dos Santos, na Ação n . 1.358/04, citando também vv. acórdãos do E. STJ: "O reclamante, na condi-

ção de trabalhador portuário avulso pretende o pagamento de indenizações por danos materiais e morais causados
por suposta enfermidade que lhe acomete em razão de acidente do trabalho (doença profissional), decorrente de
culpa da segunda reclamada (tomadora dos serviços).
Dessa forma , a ação tem seus fundamentos na responsabilidade civil da empresa e não no direito do trabalho como
exige o artigo 114 da Constituição Federal ao fixar a competência material desta Justiça Especializada . Em outras
palavras, o Jato objeto do pedido de indenização por danos morais e materiais não guarda relação direta com a
extinta relação de trabalho, mas se insere no âmbito geral
de imputação de ato ilícito extracontratual. Sendo assim,
a competência para o conhecimento da presente ação, com
a devida vênia, é da Justiça Comum Estadual, conforme
vem decidindo de forma reiterada o E. STJ: .. .o pedido de
indenização por danos morais e materiais que postula,
em razão de acidente de trabalho, fundado na responsabilidade civil da empresa, deve ser julgado na Justiça Comum Estadual, ex vi do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. "11 81
Acima de tudo, já interpretando a Emenda Constitucional n . 45/04, o Supremo Tribunal Federal
acaba de decidir: "compete à Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal e não à Justiça do Trabalho o

julgamento das ações de indenização por danos materiais
e/ou morais resultantes de acidente do trabalho, ainda que
fundadas no direito comum e ajuizadas em face do empregador. Cumpre assinalar que tem sido tradicional, no
sistema jurídico brasileiro, o reconhecimento, em sede
constitucional (CF/46, art. 123, § 1 l l _ CF/67, art. 134,
§ 2 9 - CF/69, art.142, § 21l, CF/88, art. 109, I, in fine),
da competência da Justiça comum dos Estados-membros
e do Distrito Federal para o processo e julgamento das
causas de índole acidentária ." "Os litígios relativos a
acidentes do trabalho- expressão esta que designa, consoante acentua Pontes de Miranda ("Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969", tomo IV/
275, 2" ed ., 1974, RT), "quaisquer questões ou composições( ...) ainda quando se incluam em regramento de contratos coletivos de trabalho"- não se expõem, por isso
mesmo, à competência da Justiça do Trabalho ." "Impende
(16) Rei. Min . Ellen Grade .
(17) ROAR 1405/ 02, DJ 17.12 .04.
(18) AGRCC n. 29.413/MG, D] de 2.10.00.

insistir, portanto, que, em se tratando de matéria acidentá ria, qualquer que seja a condição ostentada pela parte
que figura no pólo passivo da relação processual (INSS
ou empregador) há, no que se refere a tais causas, expressa reserva de competência instituída, ope constitucionis,
em favor da Justiça comum dos Estados-membros. Essa
reserva de competência, que tem sido tradicional em nosso sistema de direito constitucional positivo, permanece
íntegra, não obstante a superveniência da EC 11 . 45/2004.
Isso significa, portanto, que ainda remanesce, na esfera
de competência da Justiça estadual, o poder de processar
e julgar as ações de indenização por danos morais ou
materiais resultantes de acidentes do trabalho, mesmo que
a pretensão jurídica nelas deduzida encontre fundamento no direito comum." "Cumpre pôr em destaque, finalmente, ante o seu inquestionável relevo, a observação do
eminente Ministro Cézar Peluso, consignada em decisão
que proferiu no AI n. 527.105/SP- e ora reiterada no
presente julgamento-, de que a definição da competência da Justiça estadual, para processar e julgar as causas
acidentárias repousa em um princípio- o da "unidade
de convicção"- que constitui, segundo enfatizou, a "razão última de todas as causas de fixação e prorrogação de
competência, de reunião de processos para desenvolvimento e julgamento conjuntos ou pelo mesmo juízo", verbis:
"É que, na segunda hipótese, em que se excepciona a competência da Justiça do Trabalho, as causas se fundam num
mesmo Jato ou Jatos considerados do ponto de vista histórico, com suporte de qualificações normativas diversas
pretensões distintas. Mas o reconhecimento dessas qualificações jurídicas, ainda que classificadas em ramos normativos diferentes, deve ser dado por um mesmo órgão
jurisdicional. Isto é, aquele que julga o fato ou fatos qualificados como acidente ou doença do trabalho deve ter
competência para, apreciando-os, qualifica-los, ou não,
ainda como ilícito aquiliano típico, para que não haja risco de estimas contraditórias do mesmo fato . E é exatamente esse o motivo pelo qual não interessa, na interpretação do caput do art. 114, qual a taxinomia da norma
jurídica aplicável ao fato ou fatos.lmporta , sim, tratar-se
de fato ou fatos que caracterizam acidente do trabalho.
Ora, a cognição desse mesmo fato ou fatos , quer exija,
num caso, aplicação de norma trabalhista, que exija, noutro, aplicação de norma de Direito Civil, deve ser exclusiva da Justiça comum, competente para ambos . O caso
em nada se entende com a Súmula n. 736."<19>.
Finalmente, nesse sentido, conforme as " Notícias do Tribunal Superior do Trabalho" de 21.3 .05, no
julgamento do RR 50.260/2002, ele acaba de declarar "a incompetência da Justiça do Trabalho para
julgar ação por danos moral e material decorrentes
de acidente de trabalho".
Conclusão
A Emenda n. 45/04 manteve o art. 109, I, da Constituição, que, na sua primeira parte, contém regra
positiva de competência ratione personae, concebida
para o geral, atribuindo aos juízes federais competência para processar e julgar as causas em que a
entidade autárquica for interessada, mas, em sua
(19) RE n. 438.639-9 MG, Min . Celso de Melo, 9.3.05.
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segunda parte, estabelece exceções, que existem por
si, como regras jurídicas negativas de competência
ration e materiae, da competência de outros juízes, justamente em razão da matéria, entre as quais as sujeitas à Justiça do Trabalho e as de acidentes de trabalho, donde não sujeitas estas à Justiça do Trabalho, ainda que movidas contra a entidade autárquica,
quanto mais as contra ela não movidas. Como diz o
grande Pontes, na transcrição em epígrafe, tal exceção existe por si, como regra jurídica no sentido de
que, em matéria de acidentes de trabalho, a competência jurisdicional é diversa da causas sujeitas à
Justiça do Trabalho .
E aquela Emenda não traz qualquer modificação no art. 114 no sentido de atribuir à competência da Justiça do Trabalho as ações relativas a acidentes de trabalho, como faz expressamente com
"as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho" (VII) .

Assim, todas as causas relativas a acidente no
trabalho ou doença nele adquirida, sejam movidas
contra o INSS, ou de indenização por danos materiais ou morais, decorrentes de culpa, em sentido
lato, contra o empregador, tomador de serviço ou
terceiros, continuam da competência da Justiça comum, como sempre foram, mesmo após a supressão, pela Constituição de 88, da disposição expressa das anteriores nesse sentido, sem qualquer questionamento.
A responsabilidade pelo dano, material ou moral, decorrente de acidente no trabalho ou moléstia
em razão dele adquirida, resultante de culpa, em
sentido lato, do empregador, tomador de serviço ou
terceiro, está mais ligada à responsabilidade civil
por ato ilícito, que às outras decorrentes da relação
de trabalho . O dever geral de incolumidade precede
o trabalhista.

____ *____
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CONSIDERAÇÕES ACERCA
DO PODER DIRETIVO DO
EMPREGADOR NO
TELETRABALHO
Renato de A. Oliveira Muçouçah (*)
Introdução
Os processos vários da modernização evidenciam
as transformações por que passa o mundo, de tre
as quais é exemplo a globalização econômica e te nológica, fenômeno tido como irreversível. Especificamente, a disciplina jurídica mais afetada pelos
impactos das novas tecnologias é o Direito do Trabalho, pois, em regra , estas aumentam a produtividade do trabalho, reduzindo significativamente a necessidade de mão-de-obra (Santos, 1999, p . 39).
Os impactos das novas tecnologias, a transmissão de informações e a reformulação dos modos de
produção têm sido ch.a mados de terceira revolução
industrial (Autuori e Gregorin, 2001, p. 129). E, como
bem salienta Cassio Mesquita Barros (2001, p. 34), "na
passagem da empresa militar para a empresa de
conhecimento, baseada na -informação e na comunicação, é que se insere o teletrabalho, prestação de
serviços desenvolvida total ou parcialmente à distância da empresa ou centro de produção, com suporte informacional.
A doutrina é cat~górica em afirmar ser o teletrabalho uma das espécies do trabalho à distância (Barros, 2001, p . 35); tal modalidade vem conceituada
no art. 6 2 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que não distingue o local da prestação de serviços,
se na empresa ou no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego.

cimento da condição de assalariados para esses
empregados simplesmente por questões humanitárias, em face da sua miserabilidade.
Mesmo Rui Barbosa, na Campanha Presidencial
de 1919, condenou o trabalho em domicílio como
sendo, para o trabalhador, uma espécie de prisão
elular, onde se lhe mirra a saúde, a inteligência, a
ca acidade profissional, e a vida se lhe amofina sem
esp ança, num cárcere silencioso, de portas abertas pa uma ilusória liberdade (1966, pp. 445-446).
Chegou mesmo a propugnar pela proibição do trabalho em domicílio.
Mas em 950, na obra de Norbert Wíener, o interesse pelo tra alho à distância, nos moldes mais
parecidos com teletrabalho atual, aparece pela
primeira vez. Av {_ltou-se a hipótese de um arquite to que vivia na E~opa e supervisionaria à distância, por meio de u fac-símile, uma construção
nos Estados Unidos(] dim, 2004, p. 37). E nas décadas de 1960 e 1970, gundo leciona a mesma
autora, o telettabalho er realizado de um outro
modo, por meio da utilizaçã de fac-símile, correio,
telefone convencional, telex telégrafo . O "slogan
'levar o trabalho ao trabalhado ao invés do trabalhador ao local de trabalho' foi xtremamente tomado ao pé da letra" (p. 38).
Teletrabalho e trabalho em dom1 ílio guardam
semelhanças como a localização do e aço de trabalho fora da empresa, problemas qua to ao cumprimento da legislação trabalhista e pert entes ao
isolamento do trabalhador- como revelo pesquisa de campo realizada por Jorge Balsan (2001, p. 65),
a qual releva 74% dos teletrabalhadores entrevistados sentirem-se isolados.

O trabalho em domicílio, entretanto, historicamente esteve ligado a precarização, falta de assistência social e isolamento do trabalhador. Segundo
Moraes Filho (1994, pp. 55-57), o trabalhador em
domicílio é um assalariado, pois não possui ~m regra os instrumentos de trabalho, recebend9 do empregador a matéria-prima e o salário; ou seja, o
empregador é quem assume, nesta mod.álidade, os
riscos da atividade econômica. O au or, tendo escrito o livro em 1942, citava que este empregado,
em que pese a independência pess alem relação à
vigilância do empregador, recebi encimentos bem
menores quando comparado à eles dos trabalhadores da indústria . Mais à fymte, no mesmo texto
(p. 58), parece o autor sug~até o justo reconhe-

Pedreira (2000, p. 586) pensa que, embora o tra
balho em domicílio na legislação brasileira estivesse previsto para proteger formas de produção précapitalistas, a definição legal casa perfeitamente
com o teletrabalho . De fato, no plano legal, o art. 62
da CLT é a regra geral do teletrabalho. Entretanto,
para a OIT, o teletrabalho, apesar de utilizar-se da
telemática conjugada com o conceito de flexibilidade do lugar de trabalhar, não se traduz, necessariamente, em trabalho no domicílio.

(•) Renato de Almeida Oliveira Muçouçah é Ex-Pesquisador
da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo). Bacharel em Direito pela UNESP (Universidade Estadual
Pau lista, cn mpus de Franca-SP) e Pós-Graduando em Direito e
Processo do Trabalho . Advogado.

O teletrabalho pode ser executado tanto em domicílio quanto na própria empresa, ainda que à distância de sua sede principal, ou dividido entre dois
ou mais ambientes de trabalho . E em que pese o
teletrabalho mesclar vida profissional com vida
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ACADEMIA
BRASILEIRA DE
LETRAS JURÍDICAS
EVENTOS DE MAIO
No mês de maio, a Academia esteve reunida três
vezes, a primeira (dia 10), para ouvir exposição do Prof.
Othon Sidou sobre "A projetada Constituição da União
Européia" ; a do dia 24, para a posse do Prof. José dos
Santos Pereira Braga; e a do último dia do mês (4238
Sessão) , para a eleição do sucessor de Raul Machado
Horta na cadeira 47.

POSSE DO PROF. JOSÉ BRAGA
*** Com o brilhantismo e a numerosa ass:stência
das solenidades do gênero, a sessao de posse do eleito
para ocupar a Cadeira n.0 37, e a recepção que se lhe
seguiu, constituiram, desta vez. uma autêntica noite
amazonense, pelo número de express:vas personalidades
do mundo juridico do Amazom:ts, que prestigiaram o
professor (titular da UFAM), o magistrado (presidente do
Tribunal Regional do Traball1o da 11 8 Região, em Manaus);
o ocupante de uma das cadeiras da Academia Arnazonense
de Letras, e figura exponencial :10 segmento do Direito
Agrário, doutor pela Faculdade Nacional de Direito (UFRJ),
primeiro amaz;onense a ingressar na ABLJ , antes como
membro honorério, agora eleito como titular.
' ·

"** O Magistério amazonense fez-se representar
por suas mais distintas figuras. A Uni·,ersidade Federal,
pela diretoria da Faculdade de Educação, Prof8 Rosa
Mendonça de Brito, mestra e doutora em filosofia (PhD) por
Universidade do Rio de Janeiro, ~spec i almente designada
pelo Reitor Hidemberg Frota: a Universidade do Estado do
Amazonas, pelo Reitor, Prof. Dr. Lourenço dos Santos
Pereira Braga; a Academia Amazonense de Letras e a
Academia Amazonense de Latras Jurídicas, pelo Senador
Bernardo Cabral (membro honorário da ABLJ) . Magistrados
trabalhistas e advogados compuseram o brilhante elenco de
personalidades que participaram do evAnto.
Em destaque, a presença da Prof8 ora Malvina
Tania Tuttman, Reitera da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro- UNIRIO, e da Prof8 Rosalina Corrêa de
Araújo, Decana do Centro de Ciências Jurídicas da citada
Universidade.
*** Significativa foi a presença da venerada sra
Sebastiana dos Santos Pereira Braga, que, com seus 96
anos e em esplêndida lucidez, veio de Manaus ao Rio de
Janeiro, com alguns familiares, para prestigiar a solenidade
em homenagem ao filho ilustre. Ela acompanhou o
Presidente no ritual de posse, dele recebendo a
incumbência de proceder à entrega do Diploma, logo após a
imposição do Colar Acadêmico.
*** Ao receber, da tribuna, o novo Acadêmico, o
Prof. Arion Sayão Romita exaltou-lhe a personalidade de
docente e magistrado, que ascendeu de juiz substituto a
presidente do Tribunal Regional do Trabalho de sua terra
amazonense, sem descurar o magistário superior, como
professor de Literatura e de Direito do Trabalho, Direito
Processual do Trabalho e Direito Internacional, além de ser
hoje um dos expressivos vultos do Direito Agrário.
Em seu discurso vestibular, o Prof. José Braga se
deteve no elogio regimental ao patrono e fundador da
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Cadei;a n.0 37, o paulista César Salgado, expressão
marcante do Direito Público; e aos antecessores
Acadêmicos Ministro Rezende Puech, Ministro Coqueijo
Costa, que foi presidente daquela Alta Corte e pujante
expressão do jurislaborismo; e Edson Goltschalk, figura de
destaque no campo jurislaborista, e cuja passagem na
Academia cumulou-a de assinalados préstimos, inclusive
como instituidor do "Prêmio Juridico Orlando Gomes Élson Gottschalk".
Em sua falta de encerramento da solenidade, o
Presidente assinalou duas circunstancias que marcam o
ingresso do Prof. Braga na Academia, além de ser o
primeiro amazonense a nela obter a titularidade. Ser
sucessor de três figuras às quais muito deve o Direito do
Trabalho, ele também um cultor do jurislaborismo. E ter sido
aluno, no Curso de doutorado da Faculdade Nacional de
Direito, da UFRJ, de três Acadêmicos: Professors Arion
Sayão Romita, Machado Paupério e Othon Sidou, os dois
últimos integrantes da banca de defesa de tese - "Contratos
de Arrendamento e Parcerias Rurais no Direito Agrário".
CONGRATULAÇOES DO TRT -11 8 REGIÃO
O Presidente da Academia reservou-se ler, da
Mesa da solenidade de posse, a seguinte mensagem:

qSenhor ~re sidente: • Este Tribunal Regional tem a
satisfação de congratular-se com a Academia Brasileira de
Letras Jurídicas pela posse de nosso Presidente, Dr. José
dos Santos Pereira Braga na Cadeira n.0 37 desse
Silogeou.
O momento é de realçado brilho para as letras
jurídicas nacionais e constitui motivo de júbilo especial para
a Magistratura amazonense, eis que sendo o novo
Acadêmico o primeiro jurista do Amazonas a receber tal
distinção, a glória intelectual que ora conquista derrama-se
também sobre as nossas letras, faz-se legenda de honra
para a sua terra. - Na tarde de muitas luzes dessA notável
evento, receba V. Ex• as saudações respeitosas desta
Corte, em efusivo abraço que peço estender aos seus
ilustres pares. - Francisca Rita Alencar Albuquerque, VicePresidente do TRT da 11 • Região, no exerci cio da
Presidência.·
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O MINISTÉRIO PÚBLICO NA REFORMA
DO PODER JUDICIÁRIO
SÉRGIO DE ANDRÉA FERREIRA
A efetivação de uma ·terdadeira 'Reforma do
Judiciário' é aspiração dos cidadãos brasileiros em geral, dos
advogados, da própria Magistratura e das instituições que,
como o Ministério Público, exercem, segundo a Constituição
Federal, 'funções essenciais à justiça' (arts. 127 e seguintes)
Tal como colocada, porém, na Emenda Constitucional
n° 45/04, não se diferencia ela, em essência e finalidade, das
demais reestruturações, de índole político-institucional,
administrativa e econômica, que se têm verificado em nosso
País, e em outros Estados latino-americanos, e que tantos
questionamentos têm provocado.
Está, com efeito, na moldura posta, vinculada, em
grande parte, ao fenômeno da globalização e da
internacionalização ou supranacionalização de interesses,
influências e hegemonias. Nesta linha, o Banco Mundial tem
financiado estudos e projetos de transformações judiciárias em
muitos Países da América Latina e do Caribe, como se vê pelo
constante dos Documentos Técnicos n~ 280 e 319 divulgados
por aquela instituição. Na Conferência sobre R<!forma do
Judiciário na América Latina e no Caribe, realizado em 13/14
de junho de ~4 , em Washi
.C., sob o patrocínio do
B::mco, feriu~ tema o esenvo vr nto Econômico e o
Papel da Reforma Judicial'. Objetiva-se, com essa modalidade
de Reforma , afastarem-se 'os obstáculos judiciais ao
desenvolvimento do setor privado', mercê da atuação do
Judiciário na 'proteção dos direitos de propriedade', no
'velamento do cumprimento das obrigações contratuais', na
viabilização de 'menores custos nos negócios e de um maior
acesse' a esses e ao capital. O reexame do tema, consoante o
primeiro documento citado, deve ser feito à luz da globalização
e da desregulamentação crescentes dã Economia. Propugnase por meios extrajudiciais (os frAH.C', 'mecanismos
alternativos de resolução de conflitos'), orno a negociação, os
juizados especiais, a mediação, a conciliação, a arbitragem;
com o afastamento, em muitos casos, da participação dos
advogados. No Congresso Internacional sobre a Reforma do
Estado e da Administ~ação Pública do CLAD (Panamá, ~S/3,1,
de outubro de 2003), foi apresentado tr2balflo de S:Aos
Santiso, em que e camos e estranhamos: 'Diversamente do
resto da região, a principal qu~stão no Brasil não é se o
Judiciário é suficientemente independente, mas que ele se
tomou independente demais'; 'a independência judicial tem-se
evidenciado excessiva em muitos aspectos, criando um
Judiciário insulado, que não corrcsponde, e, por vezes, é
irresponsável.'
A Emend:t Constitucional n° 45/04, conhecida como a
da 'Reforma do .Judiciário', envol'!eu o Ministério Público.
Relevantes inovações atingiram, com efeito, o Parquet,
mediante as modificações trazid~s ao elenco dos parágrafos
dos arts.127 (§§ 4° a 6°), 128 (§§ 5° e 6) e 129 (§§ 2° a 5°),
bem como pelo acréscimo do art. 130-A, e §§, que tratam do
r.ovel Conselho Nacional do Ministério Público; todos esses,
dispositivos da Carta Magna Nacio~al , sendo o citado
Conselho objeto, também, do art. 5°, e§§ 1° e 2°; da Emenda.
A Constituição Federal de 1988 modificara,
radicalmente, a posição do Ministério Público, no Estado
Brasileiro, conferindo-lhe papel e poderes que o tomaram um
dos segmentos governamentais e sociais mais importantes.
Papel
E'!
poderes,
cujo
cu;nprimento
e exercício,
respectivé'.mente, foram, dentre acertos e excessos,
evidenciando essa importãncia fundamental do MP, no
contexto sócio-político, com o que muitos setores se sentiram
'incomodados', o que, certamente, explica a maior parte das
alterações constitucionais introduzidas pela Emenda n° 45/04.
Não obstante a acirrada resistência do Poder
Judiciário e do Ministério Público ao chamado 'controle
externo', vieram a ser, ao final , im;tituídos o Conselho Nacional
de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. O
primeiro é objeto do art. 103-B, incluído, pela EC n° 45/04, na
Seção dedicada ao Supremo Tribunal t=edElral; o segundo, pela

introdução de um art. 130-A, na própria Seção destinada ao
MP. É certo que o STF, no recente julgamento da ADI 3.367DF, teve,por maioria, como constitucional o Conselho Nacional
de Justiça. Não podemos, no entanto, deixar de sublinhar, com
relação ao do MP, apresenta ele fatais vícios.
Sua composição é desbalanceada, e a competência
do Conselho é inegavelmente assustadora, em termos de
intromissão, e, pode dizer-se, de real hierarquia em relação à
instituição e a seus Membros.
O conteúdo do controle que cabe ao Conselho Á
profundamente
interventivo,
porquanto
'da
atuação
admi.1istrativa e financeira do Ministério Público e do
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros'
(cabeça do § 2°), desdobrando-se essa abrangente
competência
em
atribuições
de
inegável
extensão,
profundidade e força, a abarcar aspectos de legalidade e de
discrição. Ao Conselho foi conferido o poder de 'expedir atos
regulamentares' e 'recomendar providências', sob o pretexto de
'zelar pela autonCJmia administrativa e financeira' do MP (inciso
I do § 2° do art. 130-A).
Potencialmente
cerceador
da
independência
institucional e funcional, é o poder, do Conselho, de 'apreciar,
de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do
Ministério Público da União e dos Estados, podendo
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem
prejuízo da competência dos Tribunais de Contas'.
Trata-se, o Conselho, de um 'Superministério Público',
com poder correicional e disciplinar, intensificando, ainda mais,
a suprerna ci ~ hierárquica desse co!egõado sobre os Ministérios
Públicos, podendo 'aplicar sanções administrativas', inclusive
aquelas que confrontam as garantias, fundamentais para os
Membros do Ministério Público, e constitucionalmente
asseguradas, da inamovibilidade (art. 128, § 5°, I, b}, e · da
irredutibilidade remuneratória (alínea c): bem como as penas
da remoção, da disponibilidade ou da aposentadoria 'com
subsídio ou proventos proporcionais ao tempo de serviço'; e
poderil ele 'rever, de ofício ou mediante provocação, os
processos disciplinares de membros do Ministério Público da
União ou dos Estados, julgados há menos de um ano'.
A EC n° 45/04, traindo, uma vez mais, seu preconceito
com a Justiça, englobando Membros do Ministério Público,
exagerou na instituição de canais de ·veiculação de
reclamações, tendo criado, praticamente, um 'disque-denúncia',
em sede de controle popular. Cabe ao Conselho, a um
Corregedor nacional e a ouvidorias (art. 103-A e§§ 2°, 111, 3° e
5°) receber e conhecer de reclamações contra membros e
órgãos do MP.

É mister que defendamos, a autonomia do MP, como
garantia da democracia, dos direitos sociais e individuais
indisponíveis e da ordem jurídica, cuja provedoria é o núcleo do
conteúdo da rica cor.1petência do Parquet.
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SUPLEMENTO TRABALHISTA

077/05
RELAÇÃO DE TRABALHO

Antonio de Pádua Muniz Corrêa
Há muito, a relação de trabalho é conhecida da
doutrina trabalhista, pois constitui um gênero
do trabalho humano enquanto meio que o homem
dispõe de empenhar sua força de trabalho braçal,
profissional, intelectual ou literária, artística e científica, em troca de sua subsistência ou em busca de
maior conforto e como forma de gerar riquezas.
A relação de trabalho, por ser gênero do trabalho humano, possui, ou deveria possuir, um conceito aberto e abrangente, a fim de que nenhuma
espécie de labor humano fique sem a devida proteção do Estado e do direito, muitas vezes, materializado em um contrato ou em uma relação híbrida, porque decorrente do desforço do trabalho
humano. Por isso, sempre decorrerá de uma relação jurídica, por vezes complexa, como se dá com
aqueles trabalhadores que vendem sua força de
trabalho ao Estado, quer sejam subordinados a um
estatuto, quer sejam subordinados a um contrato,
mesmo que seja uma contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Ademais, não é o regime que disciplina a relação de trabalho que a constitui ou a origina, ao
contrário, o regime apenas disciplina aquilo que
já existia, ou seja, aquele determinado trabalho
humano. Este é preexistente àquele, cuja vida
independe de um determinado regime: se con(•) Antonio de Pádua Muniz Corrêa é Juiz do Trabalho Substituto, lotado na 21 VT de SLZ. Pós graduado em Direito Civil e
Processo Civil- FGV. Pós-graduando em Direi to Constitucional padua@trt16.gov.br

(*)

tratual ou administrativo, haja vista que a força
de trabalho do homem constitui patrimônio da sua
própria essência, da sua intimidade, da sua alma.
Portanto, pouco importa se a relação de trabalho
é braçal ou intelectual, o que vai se analisar é se
ela foi ou não prestada, para depois se dizer de
que tipo é aquela relação, enquadrando-a em contratual ou estatutária.
O trabalho como fonte de subsistência do ser
humano tem seu primado em texto bíblico quando ali se encontra quase como um "castigo divido",
tempo em que o homem tiraria seu sustento do
próprio suor. Mas, o trabalho humano objeto de
proteção e reconhecimento do Estado não abrange e nem alcança o trabalho ilícito, o qual a sociedade elegeu como sendo indigno, intolerável e
inaceitável, segundo o padrão de moralidade por
ela erigida, hipótese não transigente por ela: falo
da atividade ilícita das prostitutas, do tráfego de
pessoas e de drogas.
Quero crer que, dentro desta realidade, o legislador constituinte resolveu mexer, profundamente, nas relações de trabalho, já que grande é a
informalidade do trabalho humano no Brasil. Pessoas desgarradas e até ignoradas pelo poder público e pela própria sociedade, efetivam o seu labor diariamente em um mercado que se encontra
à margem da dignidade humana e muitas das
vezes sendo até escravizadas. Por isso, oportuna
esta intervenção cirúrgica do Legislativo nacional,
entregando, doravante, à justiça do Trabalho, uma
importante e vital tarefa: fazer emergir, como que

do subsolo, tama nha demanda reprimida e marginalizada, igualando os desiguais, pois, agora,
desde o servente de obra, o pedreiro, o carpinteiro, a diarista, o encanador, o pintor, o desenhista,
o ambu lante que vende os produtos de outra pessoa, o representante comercial, o cooperado, o
dentista, o médico, a enfermeira, o profissional de
saúde em geral, o advogado, o arquiteto, o engenheiro e o servidor público terão suas demandas
julgadas pela Justiça do Trabalho, cuja vocação
sempre foi voltada para os valores sociais do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a valoração
do trabalho humano e a busca pela justiça social.
Exatamente por isso, ela tem contribuído bastante
com a distribuição de renda por este país afora, seja
pela efetivação de direitos trabalhistas, seja pela
arrecadação de contribuições sociais ou pelo pagamento de créditos trabalhistas sem a necessidade
de precatório quando o débito, junto à Fazenda
Pública, seja considerado de pequeno valor.
A nova redação do art. 114, I, fala em ações
oriundas da relação de trabalho. Pois bem. Sabemos que a ação é um direito público subjetivo.
Constitui um direito porque ao particular é negado a autotutela. Público porque a ação é dirigida
contra o Estado, porquanto este tem o dever jurídico de prestar a tutela jurisdicional. Subjetivo
porque constitui uma faculdade do seu titular, haja
vista depender de sua exclusiva vontade de acionar
alguém.
Desta forma, instada a JT a se pronunciar acerca da origem ou da procedência de uma determinada relação de trabalho, deve prestar a tutela jurisdicional invocada, em toda a sua nova extensão e abrangência, sem a necessidade de se esperar eventual pronunciamento de cortes superiores acerca do alcance e/ ou limites da expressão
relação de trabalho.
Infelizmente, quando estávamos na conclusão
deste trabalho, adveio a notícia de que o Presidente do STF dera liminar limitando o conteúdo e a
expressão relação de trabalho, confundida que foi
com relação de emprego pelo próprio Presidente
do Supremo.
A doutrina mais moderna começa a visualizar
a possibilidade de uma decisão judicial ser inconstitucional. Portanto, nada mais oportuno para tecermos algumas considerações. Nossa República
está assentada como sendo um Estado Democrático de Direito, onde os seus Poderes são harmônicos e independentes.

Pois bem. Não quero discorrer se era oportuno
ou não, justo ou injusto que os servidores públicos
fossem julgados pela JT. Quero aqui discorrer, apenas e tão-somente acerca da legalidade da decisão
judicial tomada pelo Min. Jobim. Segundo demonstra os anais do Congresso Nacional, a Emenda n.
45, percorreu todos os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Donde se exclui qualquer possibilidade de inconstitucionalidade formal, por inobservância do processo legislativo.
Se vivemos em um Estado Democrático, obviamente, haverá decisões legislativas que agradarão
a um determinado setor e desagradará a outros,
exatamente porque a democracia pressupõe convivência com diferenças, onde se perde e se ganha.
A balança democrática, na maioria das vezes, deve
ou deveria pesar para o lado da coletividade, muito embora, outras vezes também pesa para o lado
individualista de grupos ou pessoas.
Desta forma, no meu sentir, não guarda nenhum tom democrático a decisão do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Min. Nelson Jobim,
quando ignorou ou nenhuma valia deu à vontade
soberana do povo, materializada, após mais de
uma década de discussões no Congresso Nacional, na Emenda Constitucional n. 45 .
A decisão monocrática do Ministro não só enfraquece a democracia, como também a pequena o
Poder Legislativo nacional, infringindo diretamente um dos pilares de sustentação da República: a h armonia entre os poderes constituídos, sem
esquecermos a independência que cada um deve
possuir ou guardar.
Quando um poder subjuga um outro, mesmo
que seja sob o tênue fundamento de interpretação
conforme a Constituição (de menor importância),
ainda assim há disfarçada e perigosa desobediência, afronta e desrespeito ao poder constituinte, principalmente porque o desobediente é quem
tem o dever constitucional de guardar a Constituição e não o faz ou deliberadamente a ignora,
sob o ponto de vista do poder político existente
nos tribunais, os quais não podem ou não poderiam arvorarem-se a ponto de desnaturar as suas
próprias finalidades ou naturezas, e nem podem
ter a pretensão da ressurreição de teses ultrapassadas, carcomidas e sepultadas pela nova ordem
constitucional, conquanto agarrarem-se a velhas
teses, principalmente quando elas sofreram inovação ou foram revogadas ou alteradas por quem
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tem o poder de fazê-lo, o que denota uma tendência autoritária, expressando uma orgulhosa pretensão de senhor da razão, com clara tendência
misoneísta.
Ora, tratando-se de Emenda Constitucional, só
vejo duas hipóteses de se dar interpretação conforme a Constituição: a primeira é a preexistência
de dispositivo constitucional que não poderia ser
renovado, modificado ou emendado; a segunda
trata-se da hipótese do dispositivo constitucional
preexistente ostentar a pecha de cláusula pétrea,
sendo insuscetível de emenda a teor do art. 60, § 4°,
inciso IV, da atual Constituição. Melhor explicando, teria que haver no art. 109 da CF algum inciso
atribuindo ao juiz f ederal competência para processar
e julgar as causas dos funcionários públicos civis e militares da União, para então se atribuir a EC n . 45
interpretação consoante a esta disposição hipoteticamente imaginada, se ela ostentasse o status de
direitos e garantias individuais, conquanto que tal
competência era meramente residual.
Portanto, não tenho dúvida que a decisão do
Min. Jobim é inconstitucional e como tal, estará
sujeita ao controle difuso de constitucionalidade,
não ensejando nenhuma afronta ou desobediência desafiá-la de forma incidental, porquanto tratar-se de decisão monocrática, haja vista que somente as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, por inteligência do art . 102, § 2° da Constituição Federal.
A propósito, é este o grande receio da magistratura nacional e parte da sociedade civil brasileira quando se expressaram contrários à súmula
vinculante, pois, sempre que o poder político do
tribunal quedar-se além da conta, o desmedro é
inevitável para o sistema jurídico, porque tolhido
estará o seu desenvolvimento enquanto ciência,
onde a sociedade será a maior vítima, enquanto
destinatária da tutela jurisdicional.
Assim, feita esta pequena e breve digressão, arvoro-me em um juízo preliminar e conceituo a relação de trabalho como sendo toda e qualquer relação
jurídica que tem por objeto o trabalho humano, quer seja
subordinada ou não, quer seja contratual ou não .
De tudo que acima restou debatido, resta debulhar, em linhas gerais, o que venha a ser relação
jurídica, sempre estabelecida entre pessoas .
Toda relação jurídica gera um vínculo jurídico
entre os seus sujeitos, onde ao credor ou sujeito
ativo assiste um direito subjetivo de exigir uma
prestação {dar, fazer e não fazer) do devedor ou
sujeito passivo que tem o dever jurídico de satisfazer a obrigação a que se vinculou .
Portanto, nas palavras de Sa n Tiago Dantas(!>,
"todas as vezes em que uma relação social é especial(1) DANTAS, San Tiago . "Prog rama d e Direito Civil " - Teori a Gera l. Forense: Rio d e Janeiro, 2001, p . 111/ 113.

mente qualificada pela norma jurídica, nós chamamos
tal relação de relação jurídica . Verificamos, então, existir nela dois pilares: um direito e um dever. O direito de
se exigir de alguém o cumprimento da norma violada
ou o dever de Jazer aquilo que a norma ordena, quando
ela contém um comando; ou, ainda, o dever de respeitar
os efeitos jurídicos da norma, quando a mesma se limita
apenas a atribuir efeitos jurídicos a uma determinada
relação, de modo que em todo dever podemos encontrar
ou um fazer, ou um sofrer, ou um abster-se ."
Assim, numa relação de trabalho há o direito
subjetivo do credor ou empregador exigir o cumprimento de um determinado trabalho, qualitativamente e quantitativamente, de quem se obrigou
a prestar aquele trabalho . Por outro lado, também
há o dever do credor I empregador de pagar a contraprestação pelo trabalho prestado. Como também há o dever do credor I empregador respeitar
os efeitos jurídicos daquela relação, quer seja pagando o que se obrigou no contrato, com todos os
seus acessórios, se houver; quer seja honrando
com os direitos originados e decorrentes daquela
relação jurídica, melhor explicando: um contrato
de trabalho vinculado à Consolidação das Leis do
Trabalho, nascerá outros direitos dele decorrentes como, por exemplo, FGTS, INSS, 13° salário,
férias e a própria indenização decorrente de rescisão imotivada.
O ponto nuclear da relação jurídica é a existência do dever jurídico, não só porque sem ele
não há direito a ser exigido, como também não
haverá pretensão a ser satisfeita, haja vista o titular dispor apenas dela (pretensão) quando o seu
direito tiver sido violado, lesado ou ameaçado . É
somente por meio do dever jurídico que o titular
de um direito pode coagir, juridicamente, alguém a
cumpri-lo, dobrando a desobediência de quem
tinha o dever jurídico de dar, fazer ou não fazer
alguma coisa e assim não procedeu. Digamos que,
uma determinada norma reconheça o direito ao
13° salário, a férias e promoções a determinados
trabalhadores . Qual o direito? O direito encontrase materializado no seio da norma criadora, de
forma que os seus efeitos devem ser respeitados .
Qual o dever? O dever encontra-se no comando
da norma quando manda pagar o 13° salário em
determinada data de cada ano, ou quando manda conceder férias ao trabalhador após doze meses de labor, ou ainda, quando concede determinadas promoções ao trabalhador após o implemento de determinados requisitos ou condições .
Digamos, ainda, se a Administração Pública
resolver ou necessitar reduzir despesas com pessoal. Neste caso a norma jurídica estabelece os
parâmetros. Efetivados estes, nasce para o servidor que perder o cargo o direito a uma indenização. Qual o direito? De a Administração observar
e adotar as providências preliminares previstas na
norma . Qual o dever? O dever de reduzir as despesas começando pelos cargos em comissão e funções de confiança, depois pelos servidores não
SÃO PAULO- 2005- ANO 41- LTr Sup. Trab. 077/05- p 3-13

estáveis, e, por derradeiro, os estáveis. Concluída
a redução de pessoal, a Administração tem o dever de pagar uma indenização correspondente a
um mês de remuneração por ano trabalhado a cada
servidor dispensado.
Em outras palavras: o direito consiste em exigir o cumprimento do dever jurídico materializado na norma . Se, contudo, a violação desse dever
decorrer de ato de autoridade da administração
pública direta, suas autarquias e fundações, o credor poderá deduzir sua pretensão perante o tribunal do trabalho, por meio do mandado de segurança, cuja pretensão será exigir o cumprimento
da norma violada.
Requisitos da relação de trabalho
Toda relação jurídica requer determinados elementos essenciais para a sua constituição, não se
diferenciando a relação de trabalho, pois para que
ela possa emergir, há de existir:
a) Onerosidade;
b) Que o trabalho seja prestado por pessoa física;
c) Pessoalidade em relação aquele a quem o
serviço é prestado, pois não poderá transferir a
outrem o direito aos serviços ajustados, como também o prestador dos serviços não poderá dar substituto para prestar os serviços contratados, salvo
convindo o tomador dos serviços;
Natureza contratual, regida pelo Código Civil:
a) Pode ser eventual ou não;
b) Por prazo determinado até quatro anos;
c) Por prazo indeterminado;
A contraprestação será devida depois de prestado o serviço, salvo convenção em contrário das
partes.
Habilitação profissional de quem presta os serviços, salvo se o trabalho puder ser prestado por
leigo.
Também, por oportuno, já que estamos no campo contratual, não pode passar em branco as formas pelas quais a relação de trabalho, regida pelo
Código Civil, pode ser desfeita ou distratada:
a) morte de qualquer das partes contratantes;
b) conclusão da obra;
c) rescisão, mediante aviso prévio;
d) impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior;
e) escoamento do prazo do contrato;
f) por inadimplemento de qualquer das partes;
g) por justa causa;
h) por motivo justo.

Natureza administrativa, que compreende e requer:
a) Investidura por concurso público;
b) Estágio probatório;
c) Avaliação periódica de desempenho;
d) O servidor público regido por estatuto próprio;
e) Contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
f) Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração;

g) As funções de confiança;
h) Remuneração digna;
i) Reconhecimento de direitos mínimos previstos na CF;
j) Regime de previdência de caráter contributivo e solidário.

Sujeitos da relação de trabalho:
Considerando a relação de trabalho como todo
e qualquer trabalho humano lícito, iremos nela
encontrar, bem definidos, dois tipos de sujeito:
a) Credor e/ ou empregador;
b) Devedor e/ ou empregado .

Objeto da relação de trabalho:
O objeto deste tipo de relação consiste em toda
espécie de trabalho humano, material Otl imaterial, desde que seja lícito, não importando se sujeito às leis trabalhistas ou a lei especial.lsto porque o trabalho humano, enquanto gênero da relação de trabalho, ora apresenta-se vinculado às
leis do trabalho, ora apresenta-se vinculado a um
estatuto ou ao próprio Código Civil, cuja prestação ou obrigação pode se constituir em um dar
(coisa certa ou coisa incerta), em um fazer, ou em
um não fazer, cabendo ao aplicador da norma distingui-las, haja vista existir diferenças bem definidas entre tais relações de trabalho . A relação
sujeita a CLT tem como principal característica à
subordinação jurídica, enquanto que as demais,
geralmente, estão subordinadas a um estatuto ou
a natureza dos serviços prestados (se autônoma,
avulsa, eventual ou temporária).
Em síntese eram estas as considerações iniciais
que gostaria de fazer sobre a mudança implementada recentemente na competência da Justiça do
Trabalho, com a promulgação da Emenda Constitucional n . 45/04.
IJi.ft
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ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO D A RELAÇÃO DE TRABALHO
PARA EFEITO D A COMPETÊNCIA D A JUSTIÇA LABORAL

Sergio Pinto Martins
Trabalho é o esforço decorrente da atividade
humana visando a produção de uma utilidade. É
um fator da produção. É o fim da atividade econômica, tendo por objetivo gerar riquezas.
Relação de trabalho é a situação jurídica entre
duas pessoas visando a prestação de serviço. Contrato de trabalho é o negócio jurídico firmado entre empregado e empregador sobre condições de
trabalho.
O inciso I do artigo 114 da Constituição não
mais faz referência a relação entre trabalhadores
e empregadores para fins da competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, a relação de emprego está compreendida na competência da Justiça
do Trabalho, pois é uma relação de trabalho.
É possível partir dos elementos caracterizadores da condição de empregado, contidos nos artigos 22 e 32 da CLT (prestação de serviços por pessoa física, continuidade, subordinação, remuneração, pessoalidade), para tentar indicar o que é
relação de trabalho.
O prestador de serviços será necessariamente
uma pessoa física e o tomador dos serviços uma
pessoa física ou jurídica. Se o prestador de serviços for pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho será
incompetente para analisar a matéria. A natureza
(•) Sergio Pinto Martins é juiz titular da 331 Vara do Trabalho de São Paulo e professor titular de Direito do Trabalho da
USP.

(*)

da relação entre essas duas pessoas jurídicas é civil e não trabalhista. É uma prestação de serviços
latu sensu regida pelo Código Civil. Lembre-se que
a prestação de serviço que não estiver sujeita às
leis trabalhistas ou à lei especial, rege-se pelas
disposições dos artigos 593 a 609 do Código Civil
(art. 593 do Código Civil). Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode
ser contratada mediante retribuição (art. 594 do
Código Civil).
Subordinação é elemento relativo. Vai existir
na relação de emprego. Não existe na relação do
trabalhador autônomo com o tomador dos serviços, em que está presente o elemento autonomia
na prestação de serviços. Pode também não existir no trabalho eventual.
O elemento onerosidade é relativo. Nem sempre será observado. O trabalhador voluntário
nada ganha, mas poderá reivindicar na Justiça do
Trabalho as despesas que incorreu no desenvolvimento do serviço. Há uma relação de trabalho .
O estagiário pode nada ganhar a título de bolsa,
mas reivindicar o pagamento de despesas que incorreu na prestação do serviço ou do seguro contra acidentes pessoais, que não foi feito.
O serviço da relação de consumo exige remuneração (§ 2 2 do art. 3 2 do CDC), o que pode não
ocorrer na relação de trabalho, como acontece com
o trabalhador voluntário.

r

r

Não se exige habitualidade na prestação de serviços para o tomador, pois o eventual também poderá postular na Justiça do Trabalho, em razão de
que sua relação é de trabalho para com o tomador
dos serviços. Presta serviços eventualmente para o
mesmo tomador dos serviços. O mesmo ocorre com
o trabalhador avulso, embora arregimentado pelo
sindicato da categoria profissional.
Pessoalidade é um elemento que pode ser considerado relativo . Alguns a terão. Outros, não. Na
empreitada, por exemplo, não se exige pessoalidade . O trabalho pode ser feito por qualquer pessoa. O que importa é o resultado. É o que ocorre
com o pequeno empreiteiro, operário ou artífice
(art. 652, a, III, da CLT), desde que seja desenvolvido por pessoa física .
Profissionalidade pode não ser um requisito
importante. O trabalhador voluntário não presta
serviços profissionalmente, pois não tem obrigação de trabalhar e nada recebe pelo seu trabalho.
Não será necessário objetivo lucrativo do prestador dos serviços em todos os casos, pois o trabalhador voluntário poderá postular seus direitos na Justiça do Trabalho. Sua relação é de trabalho e no contrato podem ter sido estabelecidos

direitos que não foram observados pelo tomador
dos serviços, como pagamento de despesas de
transporte, de alimentação, de estadia, de estacionamento etc.
A pessoa física que postula na Justiça do Trabalho nem sempre poderá ser considerado como
hipossuficiente, como ocorre com o profissional liberal, como o médico, o dentista, o engenheiro etc.
Não são apenas os contratos de atividade que
caracterizam a relação de trabalho, pois se a empreitada for feita por trabalhador, estará caracterizada a relação de trabalho, embora o contrato
seja de resultado.
A Lei Maior não menciona que as relações de
trabalho são de natureza contratual, mas apenas
dispõe: relações de trabalho, que inclui qualquer
relação. É claro que a maioria das relações é de
natureza contratual, mas a relação do trabalhador
estatutário com a Administração Pública não o é.
Conclui-se dizendo que o elemento essencial para
a caracterização da relaÇão de trabalho na Justiça
do Trabalho é o trabalho do prestador de serviços
ser feito por pessoa física e não por pessoa jurídica.
Os demais elementos são relativos e deverão ser
examinados em cada caso em concreto.
11ü1
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C ONSTITUCIONAL ~ 45/2004
RABALHÓ:
REFLEXOS, INOVAÇÕES E
IMPACTOS
José Augusto Rodrigues Pinto(*)

=

Introdução: os três modos de agir d a Emenda
sobre a Justiça do Trabalho
Três nos parecem ter sido os modos de agir da
Emenda Constitucional n. 45/04 sobre a Justiça do
Trabalho: pelos reflexos, pelas inovações e pelos
impactos.
Os reflexos se devem às medidas tópicas de alteração de normas globalmente direcionadas à magistratura, à organização judiciária e ao processo em
todas as esferas do Poder Judiciário, à semelhança
da calda que, derramada sobre um bolo, escorre e
recobre uniformemente toda sua superfície.
As inovações se devem aos reflexos de medidas
novas sobre órgãos e mecanismos incorporad as ao
sistema do Poder Judiciário enunciado no artigo 92
da Constituição de 1988.
Os impactos se devem a medidas endereçadas especificamente à Justiça do Trabalho, com bastan te
força e profundidade para sacudir, e a té mesmo
abalar, sua estrutura.
Deixemos claro que, nessa classificação, é bem
duvidoso que a EC n. 45/04 contenha, realmen te,
inovações, pois tudo que está sendo anunciado com
esse rótulo já é conhecido, pelo menos como idéia,
e em alguns casos como prática. Se nossas reflexões
confirmarem essa primeira impressão, poderemos
considerar as supostas inovações como uma classe
de reflexos qualificados pela maior extensão e alcance do que as simples alterações tópicas.
O estudo paciente e imparcial desses três modos
de agir nos dirá se é verdade que a EC n. 45/04 significa mesmo, como repetidamente se apregoa, a
Reforma do Poder Judiciário, ou seja, se tem energia
suficiente para moldar-lhe um novo caráter, mormente
um novo comportamento ético, ou se exaure no lim ite
comum das tentativas de aprimoramento do texto
constitucional originário, em busca de dar maior funcionalidade aos órgãos jurisdicionais e ao processo
para melhorar a celeridade, princípio cuja ausência é
a maior queixa dos jurisdicionados que demandam
solução para seus conflitos de interesses.

A /afere, estaremos automaticamente avaliando
as possibilidades de êxito do resultado pelo balanço
de suas virtudes e carências.
(•) José Augusto Rodrigues Pinto é Presidente Honorário da
Academia Nacional de Direito do Trabalho. Juiz do Trabalho (aposentado) da 51 Região .

É exatamen te isso que está proposto no título da
matéria. É exatamente isso que procuraremos ate nder com o máximo rigor.

Reflexos
Comecemos por situar o sentido exato da epígrafe do item, pois dela, sem dúvida, emana todo o
com an do do pensamento a ser desenvolvido. Aqui,
reflexo, entre os vários significados que pode a palavra assumir, quer dizer reverberação, efeito produzido por luz refletida. E outra coisa não é o que se vê
d e m edidas que, dirigidas à totalidade dos órgãos
jurisdicionais, chegam naturalmente ao que nos
interessa, a Justiça do Trabalho, sendo absorvidas
p or seu organ ismo sem lhe mudar nem corpo nem
a lma.
Os reflexos p odem ser observados, conforme projetam s u a luz sobre a magistratura trabalhista, sobre
seus órgãos jurisdicionais e auxiliares ou sobre seu pro-

cesso e procedimentos.
A magistratura trabalhista os recebe a partir das
em endas feitas ao Capítulo III ("Do Poder Judiciário") com extensão ao Capítulo IV, Seção I ("Do
Min istério Púb lico") da Constituição originária,
corno sejam:
-exigência de comprovação de atividade jurídica para inscrição em concurso de ingresso na carreira (art. 93, I,) (NR);
-aferição do merecimento para promoção confo rme o desempenho e pelos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da jurisdição,
além de pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento
(art. 93, III) (NR);
- previsão de cursos oficiais de preparação,
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamente (art. 93, IV (AC);
-participação em curso oficial ou reconhecido
por escola de formação e aperfeiçoamento de magistrados (art. 93, IV) (AC);
-oficialização da Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados, adida ao Superior Tribunal de Justiça, com atribuição pararegulam entar cursos oficiais para ingresso e promoção n a carreira (art. 105, parágrafo único, I) (AC);
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-instituição da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho,
adida ao Tribunal Superior do Trabalho, com atribuição para regulamentar cursos oficiais para ingresso e formação na carreira (art. 111-A, § 2º, I) (AC);
-exigência de residência do magistrado na respectiva comarca (rectius, sede do juízo), salvo autorização do tribunal (art. 93, VII) (NR);
- proibição de recebimento, a qualquer título
ou pretexto, de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (art. 95, IV) (AC);
-instituição do controle externo do exercício da
jurisdição, através da criação de Conselho integrado à estrutura do Poder Judiciário, com poder
sancionador de seus órgãos e agentes (art. 92, 1-A
(AC), c/c art.130-A) (AC);
-impedimento à promoção do magistrado que
injustificadamente retiver autos em seu poder, além
do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório (rectius, ou Secretaria) sem o devido despacho ou
decisão (art. 93, II, d) (NR);
-controle do exercício regular da função jurisdicional e das funções auxiliares por Duvidarias federais com atribuição para receber e encaminhar
reclamações de interessados (art. 103-B, § 7º) (AC);
-proibição de férias anuais coletivas aos órgãos
de graus superiores da jurisdição e manutenção de
plantões permanentes, ~m todos os graus, nos dias
sem expediente forense (art. 93, XII) (AC);
- garantia explícita de ampla defesa nos processos sobre recusa de promoção por antiguidade
(art. 93, II, d) (NR) e nos processos disciplinares (art.
103-B, III) (AC);

É fácil ver que as normas dirigidas a toda a magistratura e dai refletidas na trabalhista, não podem ser
tidas como de reforma do Poder Judiciário porque, na
verdade, a magistratura saiu da EC n. 45/04 exatamente
como entrou. Nelas só há mudança de redação ou
acréscimo de medidas de mais severo controle da
carreira e do desempenho de seus integrantes, sob
inspiração do princípio da moralidade administrativa.
Nada, porém, chega a ser sequer inédito, pouco
passando do nível de melhorias do regramento
anterior. E disso é possível dizer-se que é uma reforma do Poder?
A organização judiciária trabalhista recebe reflexos
das seguintes medidas gerais da EC n. 45/04:
- atividade jurisdicional ininterrupta (art. 93,
XII) (AC);
-proporcionalidade entre o número de órgãos
jurisdicionais, a demanda e a população (art. 93,
XIII) (AC);
-descentralização do 2º grau e justiça itinerante
no 12 grau, na esfera federal (arts. 107, §§ 12 e 2º,
para a Justiça Federal, e art . 115, §§ 1 ºe 2º, para a do
Trabalho) (AC), e estadual (art. 125, § 6º e 72 ) (AC).
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Também aí nada se aproxima da consistência de
uma reforma do Poder. As normas acrescentadas visam a melhorar o desempenho da atividade jurisdicional, mas nenhuma chega ao imo de sua estrutura nem mesmo tem o sopro do ineditismo da
idéia, sendo certo que as duas últimas, notadamente, já constituem prática experimental da Justiça do
Trabalho em algumas regiões.
O processo sofre os seguintes reflexos:
-garantia explícita de razoável duração do processo e de meios que garantam a celeridade de sua
tramitação (art. 5 2 , LXXXVIII) (AC);
- distribuição imediata de todos os processos
recebidos pelos órgãos jurisdicionais (art. 93, XV)
(AC) e pelo Ministério Público (art. 129, § 5º) (AC);
-garantia explícita de publicidade dos atos, nos
processos judiciais (art. 93, IX) (AC) e administrativos (art. 93, X) (AC);
-atribuição de efeito vinculante às decisões do
STF em ações ADin's, ADC's (art. 102, III, § 2º) (AC)
e faculdade de atribuição de efeito vinculante pelo STF
a súmulas de sua jurisprudência, nas condições estabelecidas (art. 103-A) (AC);
- criação do pressuposto específico de admissão do Recurso Extraordinário por exigência de
demonstração da repercussão das questões constitucionais (art. 102, I,§ 3 2 ) (AC);
-instituição da súmula vinculante em matéria
de Recurso Ex traordinário (art. 103-A e§§) (AC)
-criação de varas especializadas em conflitos
fundiários com competência exclusiva para o julgamento das questões agrárias (art. 126) (AC);
Embora todas as disposições tenham sido acrescidas à Constituição para, ostensivamente, tornar
efetivo o princípio da celeridade e economia processuais, nenhuma das idéias é nova, já tendo algumas
delas sido objeto de prática anterior, experimental
ou concreta, como, por exemplo, a Repercussão com
o nome de Relevância na Constituição de 1967 /EC
n. 01/69. Não conseguem, portanto, a nosso modesto juízo, dar status de reforma do Poder, quando simplesmente buscam melhorar a performance processual
de seus órgãos.
Como a Repercussão e a Súmula Vinculante podem
ser consideradas reflexos qualificados e são geralmente
proclamadas como inovações, irão aparecer e ser comentadas, especificamente, mais adiante (ver n. 3).
Quanto ao êxito dos reflexos na Justiça do Trabalho, do mesmo modo que nas demais esferas
jurisdicionais, vai depender muito de serem realmente
implementadas as providências, já que não poucas das
delas foram reguladas em leis ordinárias anteriores
que não pegaram, isto é, caducaram por desuso. O
êxito vai depender, também, em grande medida, da
regulamentação de que dependem várias delas para
efetivar-se, tanto em termos de tempo, (registre-se
que o artigo 7º da própria EC n. 45/04 marcou o prazo de seis meses, a partir de sua publicação, para estar
concluída) e de conteúdo, que tenha correspondência
com a expectativa de funcionalidade das próprias
normas a ser regulamentadas.
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(Supostas) inovações
Alguma das providências da EC n. 45/04 caberá
no conceito de inovação, ou seja, renovação, coisa criada
de novo?
Nossa primeira impressão é negativa, pois nas
figuras que têm sido assim consideradas só identificamos idéias e até práticas conhecidas e antigas.
Assim, só podemos considerá-las inovações por suposição, à custa de remodelação de figurinos, em
alguns casos. Seriam elas:
-Conselho Nacional de Justiça;
-Conselho Nacional do Ministério Público;
-Duvidarias de Justiça;
-Conselho da Justiça Federal;
-Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
-Escolas Nacionais de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados;
-Repercussão Geral das Questões Constitucionais;
-Súmula Vinculante.

Achamos, por isso, mais realista, em face da Justiça do Trabalho, tomá-las também como reflexos,
mesmo qualifica~rdo-os pela textura e intenção mais
densa dos seus efeitos. De logo, porém, nos convencemos de que ao nobilíssimo patamar de reforma do
Poder o que poderão obter- melhoria de performance
-coisa muito diferente de mudança de caráter- não
nos permite alçá-las.
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O primeiro alvo a atingir, mediante ação do Conselho, é a efetividade do processo; o segundo, por natural extensão, a credibilidade do Poder.
A EC n. 45/04 aposta na idéia de que a varredura dos vícios depende de estar o ente fiscalizador
descomprometido com os interesses do fiscalizado, daí sua
composição contar com membros estranhos à Magistratura, geratriz da expressão controle externo,
explicativa de seu papel.
Por força de contraposição, deverá entender-se
que o Conselho Nacional da Magistratura, totalmente
composto por membros do Poder Judiciário, não
conseguiu êxito por- isso. Nasce, então, o Conselho
Nacional de Justiça, que lhe toma o lugar e a missão,
com a única diferença substancial de nele estarem
representantes do Ministério Público, indicados pela
própria instituição, da Advocacia, indicados pelo
órgão representativo da profissão, e da cidadania,
indicados pelas casas legislativas federais (Câmara de Deputados e Senado da República).
Acontece que, malgrado o ecletismo da composição, a maioria absoluta dos conselheiros será sempre
da Magistratura (9 x 6), além de quatro outros lhes
serem afins, pois integram duas das funções essenciais à Justiça (Ministério Público e Advocacia). Desse
modo, só os dois cidadãos depositários da indicação
política do Legislativo serão estranhos, de Jato.

Então, consideremos que estejam algo acima dos
reflexos mais simples. Seriam, como já sugerimos,
reflexos qualificados.

O custo dessa complicada mixagem será mais
uma dispendiosa engrenagem burocrática, considerando-se a necessidade de dotá-la de pessoal de
apoio, instalações físicas e equipamentos próprios,
que não garantem livrá-la de pelo menos duas das
práticas que lhe incumbirá combater, o corporativismo e o nepotismo.

Dentro do propósito de análise imparcial, com o
qual n os comprometemos, devemos distanciar-nos
de qualquer preconceito. Já começamos a fazer isso,
destacando-as dos reflexos menores e iremos adiante, condicionando manter apenas entre parênteses a adjetivação de supostas, a ser repensada com o
resultado das reflexões. Para isso, vamos buscar a
compreensão do sentido e propósito que se quis
transmitir a cada uma.
O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público implementam a idéia do
controle externo da Magistratura e do parquet, respectivamente.
Sobre o controle externo da Magistratura, separemos a noção estrita de órgão da noção ampla do fim
a atender.
Enquanto órgão, o Conselho Nacional de Justiça é
quase decalque, inclusive no nome, do Conselho
Nacional da Magistratura instituído pela Lei Orgânica da Magistratura, nos idos de 1977. O papel
precípuo é o mesmo em ambos: tentar expurgar vícios atávicos de que é acusado o Poder Judiciário, por
meio da fiscalização da atividade de seus órgãos,
nos aspectos jurisdicional, administrativo ,financeiro e
ético e sancionar com severidade as respectivas
transgressões chegadas ao seu conhecimento mediante reclamação de interessados.

Aliás, se buscarmos a experiência existente de controle externo, supostamente exercido sobre o Executivo federal, estadual e municipal pelo Legislativo, por
meio dos tribunais e conselhos de contas, a frondosa árvore de acusações que os ensombra, fruto prática de
tudo que foram criados para reprimir, nos evidencia
que não é o fato de ser externo que dá excelência ao
controle. A questão continuará sendo saber se haverá
seriedade no cumprimento de sua missão - e isso exige
reforma de consciências, não de poderes.
Enfim, a idéia de controle externo não é inovadora,
salvo como experiência em relação ao Poder Judiciário.
Tudo que acaba de ser dito se estende ao Conselho Superior do Ministério Público, fiel clone do Conselho Nacional de Justiça. Sua (suposta) inovação é o
exercício do controle externo dessa instituição, graças à presença de estranhos entre seus membros;
mas, numa composição de 14 conselheiros, dois representarão a Magistratura e outros dois a Advocacia, afora sete que estão no próprio Ministério
Público. Logo, aqui também somente restam os dois
da cidadania, pela mesma indicação política das casas
congressuais. Forma-se, ao fim e ao cabo, a maioria
direta de oito representantes da própria instituição.
Sobre as Duvidarias federais, trata-se de cópia de
um modelo já em uso há pelo menos três anos, a
Duvidaria da República, por sua vez uma estilização

Revista LTr. 69-05/524

da figura nórdica do ombundsman, que já vicejou e
feneceu em nossa Administração Pública. É sua função receber e encaminhar reclamações e denúncias
- que poderão ser feitas, sem nenhuma intermediação, pelo cidadão ao Conselho Superior de Justiça (ou do Ministério Público), único competente
para processar e punir os transgressores.
De inovação, vê-se logo não se tratar, nem estimulantes são os resultados exibidos por seus modelos. Pior do que isso é que vemos nelas uma clara superposição de Junções, pois para reclamar ao Conselho Nacional de Justiça (ou do Mi11istério P!Íblico),
ninguém legitimamente interessado precisa de intermediário (art. 103-B, § 4 2 , IIl acrescido à Constituição pela EC n. 45/04).
Logo, a intermediação das Duvidarias, que é tudo
que poderão fazer, só tem de significativo o custo
de instalação e manutenção da estrutura burocrática que crescerá por trás do seu nome.
Os outros dois conselhos inseridos pela EC n. 45/04
na Constituição de 1988- Superior da Justiça Federal (art. 105, li), e Superior da Justiça do Trabalho (art.
111-A, § 2 2, li) destinam-se, nessas duas cortes de
3 2 grau, à centralização de controle das ações adminis-
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Tal meta é, para nós, ininteligível porque, se há
recursos demais, a verdadeira reforma a ser feita é
do sistema recursal, simplificando-o. Mas, se os recursos existem porque fazem bem à dialética processual e o congestionamento é provocado por sua
interposição desnecessariamente repetitiva, configura-se um abuso de exercício do direito de recorrere a solução racional para o problema é punir o abuso, usando um velho instrumento legal, a multa por

litigância de má-fé.
Anote-se, ademais, que a Repercussão Geral está
tão longe da inovação quanto a Terra do Sol. Com
efeito, repita-se, ela já foi usada sob outro nomeQuestão de Relevância - na vigência da Constituição de 1967/69, sendo sepultada exatamente pela
Carta ora emendada para seu reimplante, daí pensarmos que, no particular, a EC n. 45/04 em lugar
de oferecer uma inovação criou uma Fênix.
A SIÍmula Vinculante é figura gêmea da Repercussão Geral, pela natureza e desiderato. Sua natureza
é de simp les pressuposto especifico de admissão do Recurso Extraordinário, e seu propósito não vai adian-

Agora que a têm, e considerando que, mesmo
oficiosamente, já cumprem elogiavelmente, há anos,
seu importante papel, podem contribuir para a reforma que sonhamos, mas, em si e por si, não reformam nada.

te de aliviar a Corte Constitucional de (possível)
entulho recursal.
Inovação não é, pois vemos nela a mesma propriedade mágica da Fênix: ressurgir das próprias cinzas, já que, bem observado, se trata de xerox do
provecto Prejulgado trabalhista incinerado pela Lei
n. 7.033/82, quando revogou o artigo 902, § 12 da
CLT, então declarado inconstitucional pela mesma
Suprema Corte que agora se beneficiará do mesmo
mecanismo
Consideramo-la, entretanto, bem mais virulenta, tanto pelo seu raio de alcance, muito mais amplo do que o do Prejulgado trabalhista, quanto por
seu efeito colateral de garrotear a liberdade de convencimento e decisão de todos os juízes abaixo da
linha do Supremo Tribunal Federal. Mais do que
isso: desoxigena a dialética, virtude por excelência
do Direito.
Ainda aqui pensamos que, em lugar de instituíla, muito mais eficiente seria acionar a engrenagem
repressiva do abuso de exercício do direito processual
de recorrer, a já referida sanção por litigância de máfé. Exatamente como se poderia ter feito na situação alca n çada pela Reperwssão Geral, já que as duas
figuras, afinal, têm a mesma natureza e visam ao
mesmo fim.
Esta rápida resenha das disposições da EC n. 45/
04, proclamadas como inovações, nos leva à reflexão
de que, salvo, com extrema boa vontade, a da criação
do Conselho Superior da Justiça Federal e do Conselho da
Justiça do Trabalho, nenhuma delas consegue ser mais
do que maquiagem em cima de idéias antigas.

A Repercussão Geral das Questões Constitucionais,
ressurreição da experiência comprovadamente fracassada da Questão de Relevâ11cia, justamente por ser
ressurreição é o oposto de inovação. E não vai além
de ser um mero pressuposto especifico de admissão do
Recurso Extraordinário, com objetivo menos processual do que numérico: diminuir a quantidade de RE's a
ser julgados pelo STF.

Pesa-nos, então, reputar ingênuo o sonho de, por
seu intermédio, se chegar a qualquer reforma doPoder Judiciário. Temos de vê-las pelo que são: retoques legais em busca de maior celeridade, quiçá
com ma is seriedade, do processo. Ainda assim, seu
êxito depende da vontade de efetivá-las - e é nesse
ponto que a realidade clama pela reforma de que
continuamos à espera: a do comportame11to.

trativas, da execução orçamentária, da atividade financeira e do acervo patrimonial. Podem ser novidades
no interior do Poder Judiciário, mas sua idéia e prática é antiga no interior da Administração pública.
Não a consideraríamos desprezível, à vista do
raio nacional da jurisdição das duas esferas atingidas, apesar das queixas de perda de autonomia
partidas dos órgãos dos graus inferiores, os tribunais regionais e as varas ou juízos de primeiro grau.
Dizer, porém, que reformam o Poder, honestamente
não podemos.
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho são, na verdade,
um mesmo tipo de estabelecimento para cada uma
das esferas da jurisdição federal. Estão longe de
constituir inovações. Examinando-se sua situação
como simples reflexos (ver item 2, supra) observamos existirem, efetivamente, desde a Constituição
de 1988. O que lhes faltava, porque o Estatuto da
Magistratura, que deveria regulamentar a norma
constitucional, nunca foi escrito, era a oficialização,
que lhes desse a plena condição de atendimento dos
seus fins.

são
relação
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Por isso, vamos retirar o parêntese e deixar que
o adjetivo exerça plenamente sua função qualificativa na epígrafe do item: supostas inovações.

Com a EC n . 45/04, a mesma norma passou a
ser assim:

Impactos

I - as ações oriundas da relação de trabalho ..."
(destaques nossos),

Sem dúvida, o inesperado é o sal da vida social.
Quem, entre quantos, na década passada, a viram
convertida na Geny do Poder Judiciário, ser impiedosamente apedrejada como custosa, ineficiente,
demagógica, inútil, razões veementes para extingui-la, poderia imaginar que a Justiça do Trabalho
emergisse da EC n. 45/04 como a esfera mais prestigiada da pretensa reforma do Poder Judiciário e, pelas medidas de impacto adotadas em sua área, a
que mais se aproximou de uma idéia de reforma?

id est, aglutinou as n atérias trabalhista e civil, esta
última presente nos múltiplos contratos de atividade,
de que o de emprego é apenas um tipo.

Pois assim aconteceu, a nosso modesto ver. Bastaram a alteração de uma norma da Constituição de
1988- o artigo 114- e a criação de outra diretamente pela Emenda- seu artigo 3 2 - para ampliar
espetacularmente o raio de ação de seus órgãos, por
meio da competência, e dar condição de efetivida'
cumprimento de suas sentenças, mediante ao F~ n
de Garantia das Execuções Trabalhistas.
Somente com essas duas medidas, a Justiça do Trabalho sai da EC n. 45/04 notavelmente diferente do
que era ao entrar, em termos de crédito social, aberto
pela ampliação da competência, e de presteza próxima da
instantaneidade na execução de suas condenações,
proporcionada pela instituição do FUNGET.
Por isso, não hesitamos em afirmar que a EC n.
45/04, além de trazer reflexos à Justiça do Trabalho,
causou-lhe impactos, no exato sentido de choque de
um corpo contra outro, que o substantivo tem.
Novas perspectivas da compe tência trab al h ista
Mudando a fundo o artigo 114 da Constituição
de 1988, a EC n. 45/04 abriu perspectivas absolutamente novas à competência trabalhista, que analisaremos por partes.

a) Deslocamento do eixo de determinação
Antes da Emenda, o artigo 114 da Constituição
de terminava a competência dos juízes e tribunais do
Trabalho pela matéria da relação jurídica dos atores
do capital e do trabalho, nos planos individual e
coletivo, inliteris:
Art. 114. "Compete à Justiça do Trabalho conciliar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores ... " (destaques nossos),

id est, a matéria trabalhista da relação atraia seus
sujeitos, critério que ressalta claríssimo da expressão empregadores, limitativa da competência pela
relação de emprego.

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

Não temos nenhuma dúvida em afirmar: o novo
critério resultou no deslocamento do eixo da determinação da competêncía, que passou da matéria (da relação de emprego) para a pessoa (do trabalhador).
A sutileza da diferença de situações tem inspirado aos estudiosos o ilusório sentimento de que a
matéria continua comandando a determinação. Cremos
que isso decorre de não estar sendo bem percebido, venia concessa, o fato de que a relação de trabalho é
de COIJJeúdo (matéria) cível, até de modo prevalente,
pois tte 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 qua
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).
Portanto, é 110 trabalhador que está centrada a deternúnação. E é ele, portanto, que chama para a Justiça
do Trabalho a matéria da relação de que for sujeito, trabalhista ou não.
Assentada a premissa, ponderemos, metodicamente, o alcance, os desdobramentos e os problemas que esse deslocamento axial traz aos órgãos e
jurisdicionados da Justiça do Trabalho - ai residindo, precisamente, o impacto produzido pela EC
n. 45/04.
Coerentemente com a opinião, sempre esposada, de que a vocação do Direito do Trabalho é para
expandir-se da relação de emprego para a de trabalho, é
curial concordarmos com essa virtual reforma do
Poder Judiciário trabalhista. Apenas entendemos que,
para o nosso gosto, a expansão no campo processual deveria vir depois da reformulação do Direito
material, sob o muito oportuno impulso da flexibilização dos princípios protecionistas do trabalhador
subordinado, a ser completado com a construção de
um sistema também flexível de proteção dos demais
trabalhadores (autônomos e para-subordinados). Por
outras palavras, causaria melhor repercussão prática deslocar o eixo de determinação da competência da
Justiça do Trabalho depois de estar acomodado num
tratamento homogêneo o conjunto das relações jurídicas do trabalhador nos contratos de atividademétodo mais ajustado ao caráter complementar do
processo em sua inteiração do Direito material.
Seguindo-se esse caminho, seria possível implementar a unificação ela Justiça Federal, hoje dividida
em ordinária (Justiça Federal, stricto se11su) e especia-
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lizada (Justiça do Trabalho, ou, na verdade, até a EC
n. 45/04, Justiça do Emprego), com enorme economia
de gastos decorrente da eliminação da dupla estrutura hoje sustentada.
Como foram feitas as coisas, "ordinarizando-se"
(permita-se o neologismo, sem intenção pejorativa)
a Justiça do Trabalho e conservando-se os setores
especializados da Justiça Federal (criminal, tributária etc.), seria melhor organizar uma só Justiça
Federal com Varas ordinárias e especializadas, entre elas as de Trabalho e de Emprego, considerandose as diferenças de disciplina das duas relações de
Direito material.
A duplicidade atual de estruturas para uma
mesma esfera do Poder Judiciário (a da jurisdição
federal) só contribui para turvar e onerar a União
com o paralelismo de aparato e pessoal para a prestação de um mesmo serviço público.
Parece-nos também muito simplista, data venia,
transpor pura e simplesmente do artigo 109 para o
artigo 114 da Constituição Federal a relação
estatutária de trabalho, que inspirará providência de
igual teor nas Constituições estaduais.
Fechando as considerações desta alínea, a leitura
cuidadosa do texto da EC n. 45/04, ainda que inicial, revela nítido apoio do constituinte derivado, para
justificá-la, na busca da efetividade da solução dos
conflitos do trabalhador, o único propósito a explicar o impacto do deslocamento do eixo de determillação da competência da Justiça do Trabalho, cujo fundamento só poderá ter sido a expectativa de satisfazer
o princípio da celeridade, alvo sabidamente perseguido pelos órgãos trabalhistas e seu processo.

b) Pessoas e relações abrangidas
'

Ao mencionar que "à Justiça do Trabalho compe-

t te processar e julgar todas as ações oriundas darej !ação de trabalho", a EC n. 45/04 alcançou, sem ne-

J
)

nhuma dúvida, todas as pessoas físicas prestadoras de
atividade pessoal, subordinada ou não, para a produção
de bem ou prestação de serviço a tomador, pessoa física ou jurídica. A abrangência aglutinou na competência
da Justiça do Trabalho relações jurídicas de direito 1 teria/ comum e trabalhista, como já observamos.
Ao abranger "os entes de direito públic e
no e da administração direta e indireta da mão,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios",

também aglutinou as relações de direito material estatutário e trabalhista, nisso incluindo os Estados soberanos estrangeiros.
Acesa polêmica está em curso a respeito da real
abrangência das relações estatutárias, com a discussão já proposta em ADin sobre a constitucionalidade do inciso I do artigo 114, no particular- estando em vigor nos seus autos decisão liminar do Ministro presidente do STF, suspendendo a vigência
da norma, até decisão final, sob color de não ter
havido a extensão da competência às referidas relações estatutárias. Mas, na verdade houve, e isso é
tão transparente que, até a aprovação da redação
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final da PEC pela Câmara dos Deputados, a norma

excepcionava expressamente as relações estatutárias.
Desaparecida a ressalva entre a apreciação pelo
Senado e a promulgação, é indiscutível que hoje a
competência é da Justiça do Trabalho. A inconveniência disso, em vista das especificidades de direito
público nas relações entre o Poder e seus agentes, é
outra história, que, todavia, não justifica ler-se no
texto da Emenda o que dele foi retirado antes da
promulgação.
Outra polêmica bastante acirrada estalou em torno da possível distinção entre relação de trabalho e
de consumo com vistas à inteligência do inciso I do
artigo 114. De acordo com uma vertente de entendimento, as relações de consumo continuam dentro da
competência da Justiça estadual, incluindo as estabelecidas pelos profissionais liberais, graças aos aspectos peculiares da noção de clientela e da polimorfia
dos vínculos que estabelecem com cada cliente.
Que a relação de consumo nada tem que ver com a
Justiça do Trabalho é óbvio. Mas, o que nos parece
tão óbvio quanto isso, é que o profissional liberal
não trava exclusivamente relação de consumo. Parecenos, então, venia permissa dos que pensam diferentemente, que, ao se pôr à disposição da clientela, à
qual seu trabalho pode interessar indistintamente,
o profissional liberal apenas aparentemente se dispõe a só estabelecer relação de consumo. Mas é o mo- ~
menta em que efetivamente contrata com um cliente a
prestação da atividade que define a natureza da
relaçã~ jurídica dentro da diversidade que pode
assumir.
A polimorfia das relações jurídicas do profissional
liberal com seu cliente não pode permitir a ilusão de
que seja sempre de consumo. Essa ilusão se desvanece
pela singela ilustração das situações que imaginamos, conforme o modo de o profissional liberal desenvolver ou prestar a atividade . Vejamos isso, com
a figura hipotética de um advogado elaborando
apostilas de Direito para venda ao público.

ª

1 hi pillese: O profissional liberal elabora as apostilas, o terece-as ao público e vende-as diretamente
a quem quiser adquiri-las. Somente uma relação
jurídica, de consumo, se estabelece entre o profissional liberal e cada adquirente. Nessa hipótese, a competência para dirimir os conflitos supervenientes é
da Justiça Comum.
7ª hipótese: O profissional liberal ajusta com uma
empresa (individual ou coletiva) prestar seu trabalho pessoal e autônomo de elaboração das apostilas,
que a tomadora comercializará com o público. Nesta
hipótese, duas relações jurídicas se constituirão: uma,
de trabalho, entre o profissional liberal prestador da
atividade e a empresa tomadora do resultado; outra, de consumo entre a empresa vendedora e cada
adquirente das apostilas comercializadas. A competência para dirimir conflitos supervenientes entre o
profissional liberal e a empresa tomadora do resultado de sua atividade autônoma é da Justiça do Trabalho. A competência para dirimir conflitos
supervenientes entre a empresa vendedora e cada
adquirente de apostilas é da Justiça Comum.

pessoa

dor se in
produtor
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entre o
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)/ '' iam: O profissional liberal ajusta colocar
sua energia pessoal à disposição de empresa (individual ou coletiva) para, sob sua direção, elaborar apostilas que serão por ela comercializadas com
o público. Nesta hipótese, duas relações jurídicas também se constituirão: uma, de emprego, entre o profissional liberal e sua empregadora; outra, de consumo, entre a empregadora e cada adquirente de
apostilas. A competência para dirimir os conflitos
entre o profissional liberal e a empresa empregadora é da Justiça do Trabalho. A competência para
dirimir os conflitos entre a empresa vendedora e
cada adquirente de apostilas é da Justiça Comum.
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Não existe, pois, tergiversação possível: só existirá relação de consumo com o profissional liberal
quando o consumidor se apropriar diretamente do pro-

duto do trabalho ou do resultado do serviço do prestador .
O Ministro Ives Gandra Filho diz isso com exemplar
clareza:
"relação de consumo (é aquela) cujo objeto não
é o trabalho realizado, mas o produto ou serviço
consumível, tendo como pólos o fornecedor (art. 3º)
e o consumidor (art. 2º) que podem ser pessoas físicas ou jurídicas."O>
E o artigo 3º, por ele referido, e seus parágrafos,
confirmam o pensamento do ilustre Autor, distinguindo as figuras do fornecedor e do trabalhador e as
relações de consumo e de trabalho pelo critério da ex-

clusão, in literis:
"Art. 3º 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 ou comercia lização de produtos ou prestação
de serviços.

§ 1ºProduto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial.

§ 22 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
ca ráter trabalhista." (destaques nossos).
Logo, sempre que entre o fornecedor (que, sendo
pessoa física é, lato sensu, trabalhador) e o consumidor se interpuser um tomador da atividade pessoal do
produtor ou prestador de serviço, a relação é trabalhista, embora desdobrável em outra, de consumo,
entre o tomador e seu cliente, que será o consumidor.
em há espaço possível para concluir pela existência de relação de qualquer espécie entre o trabalhador e
a clientela do tomador.
Em suma, a polêmica derredor da cisão da competência entre Justiça do Trabalho e Justiça Comum,
em relações de que seja sujeito o profissional liberal, sempre que se apresente vestido pelo figurino

ustiça do Trair conflitos
edora e cada
l!!l11!.

(1) FILHO. lues Ga11dra da Silva Mnrli11s. "A reforma do Poder
judiciário e seus desdobramentos na justiça do Trabalho", i11
Revista LTr, São Paulo, 69-01/30.
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do trabalhador do artigo 114, I, da Constituição
emendada, não vem do Direito, mas da confusão
de conceitos e situações.
Esta, a interpretação correta, data venia, a respeito da determinação da competência da Justiça do
Trabalho para conhecer dos dissídios individuais
entre o profissional liberal e o tomador de seu produto
ou serviço pessoal, que poderá depois repassá-lo
ao público consumidor- uma relação inteiramente distinta da oriunda de relação de consumo em que
o profissional liberal oferece diretamente ao público
consumidor um produto ou serviço.

c) Competência em matérias especificas
Estamos convictos de já ter ficado bem claro que
a EC n . 45/04 provocou o deslocamento do eixo de
determinação da competência da Justiça do Trabalho
da matéria (trabalhista) para a pessoa (do trabalhador).
Sendo isso absolutamente certo, toda matéria oriunda
de relação de trabalho foi atraída para a órbita jurisdicional até então especializada em um tipo de relação de trabalho, a de emprego.
Ora, se o atual inciso I do artigo 114, resultante
da EC n . 45/04, determina com invulgar precisão,
que "as ações oriundas da relação de trabalho" (destaques nossos) são da competência da Justiça do Trabalho, não compreendemos a razão de desdobrá-lo
em outros oito incisos especificadores de dissídios
oriundos de uma das espécies da relação de trabalho,
que é a de emprego. Entendemos, assim, que mais
técnico e simples seria que o artigo 114 se limitasse ao
que ficou sendo seu inciso I, como era na Constituição
originária, quando tratava somente da relação de
emprego, pois a única diferença entre as duas normas foi a ampliação da espécie para o gênero de relação
jurídica, em função do deslocamento do eixo de determinação da competência da matéria para a pessoa.
Menos ainda compreendemos a razão de ser do
inciso IX, que arrola na competência da Justiça
do Trabalho "outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho, na forma da lei." Com o devido respeito pelos que conseguem distinguir "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho" da própria relação de trabalho, já que obrigatoriamente estarão incluídas no seu gênero, expresso no
inciso I, preferimos perfilhar a conclusão (irônica,
pelo menos) do douto Mi nis tr o Arnaldo Siissekind:

-

"Afigura-se-nos que o inciso IV 'choveu no molhado', porquanto, havendo ou não lei especial afirmando a competência da Justiça do Trabalho para
conhecer litígio sobre qualquer modalidade de relação de trabalho, essa competência está afirmada
no inciso I."! 2>
Note-se que a redação do inciso IX da Emenda é
igual à que estava intercalada no artigo 114, caput,
originário. Mas ali tinha razão de ser, pois a competência era determinada em função exclusiva da
(2) SÜSSEKIND, Amnldo Lopes. "As relações individuais e
coletivas de trabalho na reforma do Poder judiciário", artigo inédito, c f. originais cedidos pelo Autor.
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relação de emprego. Desde o momento em que o critério de determiná-la pela pessoa do trabalhador atraiu
todas as relações de trabalho, a transposição só pode
ser atribuída a um ato falho do constituinte derivado.
Reafirmamos, veementemente, ser abundante
todo o desdobramento do artigo 114 em incisos destinados a definir o que já está definindo no inciso I,
pois dizem respeito a dissídios de trabalhadores. São
claros exemplos disso as ações sobre "o exercício
do direito de greve" (II), de que é sujeito necessário o empregado, uma das espécies de trabalhador;
da "execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes da sentença que proferir", já determinada, inclusive, desde a EC n . 24/99; das
"ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores", umbilicalmente ligadas a
conflitos oriundos da relação de trabalho (III).
1
~
f

'
•
,

t
'

Aliás, a propósito do inciso III não podemos deixar de reparar até onde pode levar o descuido com
a composição analítica das orações em nossas leis.
De fato, intercalando com vírgulas a expressão "entre sindicatos", essa norma termina por dizer que
todas as ações entre sindicatos (p. ex ., de despejo por
falta de pagamento de aluguéis de um sindicato
locatário contra outro, locador) são da competência
da Justiça do Trabalho, o que evidentemente não deve
ter sido o desejo do legislador.
A abundância dos incisos pode até ser explicada
pela intenção de dissipar dúvidas em certos casos
notoriamente polêmicos, até então, como o das
ações de habeas corpus e habeas data, quando
imbricadas com matéria trabalhista (IV) . Mas, curiosamente, nem a esse fim compreensível parece ter
servido o inciso VI, que trata da indenização por
"danos decorrentes da relação de trabalho", que a
Corte Constitucional e o TST, em sua esteira, acabam de definir (ou redefinir) como da competência
da Justiça estadual.
Lamentamos, a seu propósito, que tenha sido
omitido o esclarecimento de ter a Justiça do Trabalho competência para julgar as ações de indenização
do trabalhador contra o empregador por dano decorrente
de sua culpa ou dolo no acidente no trabalho. O esclarecimento evitaria o equívoco evidente do Supremo
Tribunal Federal, data venia, em julgado proferido
já na vigência da EC n . 45/04, considerando competir "à Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e
não à Justiça do Trabalho, o julgamento das ações de
indenização resultantes de acidente de trabalho"
-decisão infelizmente acolitada por outra, ainda
mais recente, do TST.
Pela importância e complexidade do tema, justifica-se alongá-lo nesta oportunidade.
A determinação da competência para julgar as
ações decorrentes de acidente no trabalho chegou ao
patamar constitucional com a Carta de 1946. Nela,
entretanto, o artigo 123 excepcionou a competência da
Justiça do Trabalho, mesmo sendo trabalhista a matéria
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que a envolvesse, estabelecendo que "os dissídios relativos a acidentes no trabalho são da competência
da justiça ordinária." (destaques nossos) .
A Constituição de 1967 e a EC n . 01/69 mantiveram a postura, isto é, por exceção determinaram a
competência da Justiça Comum para o julgamento
da ação acidentária (art. 134, § 22 , e art. 142, § 22 ,
respectivamente).
A Constituição de 1988 mudou tal panorama por
completo, porquanto, ao determinar a competência
da Justiça do Trabalho pela matéria, não excepcionou
o acidente, como tinham feito as anteriores. E houve
boa razão para isso, pois, quando promulgada, já
imperava a idéia de cisão da responsabilidade oriunda
do acidente em dois campos: o da responsabilidade
social, concretizada pela Lei n . 8.213/91 no dever
de prestação do benefício previdencial denominado
auxílio-acidente, e a responsabilidade trabalhista, do
empregador, concretizada na indenização pelo
dano do infortúnio atribuível a sua culpa 011 dolo .
O artigo 109 da própria Carta de 1988 determinou a competência da Justiça Federal (ordinária),
em razão da pessoa, para "julgar as causas em que a
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de autoras, rés,
assistentes ou opoentes " (destaques nossos},
excepcionando, porém, de modo expresso, "as de
acidente de trabalho ... " .
'
Está claro que, esse dispositivo é dirigido somente à ação fundada na responsabilidade social, por cuja
prestação previdencial responde o I SS, autarquia
federal. Mas não abarca a ação indenizatória fundada em responsabilidade do empregador por culpa 011 dolo
na ocorrência do sinistro, cuja prestação só a ele é
imputável- e não há nada mais caracteristicamente oriundo da relação de emprego (espécie da de trabalho) do que esse dissídio.
A EC n . 45/04 certamente absorveu as conseqüências de tal cisão, tanto que afirmou com toda clareza que "as ações por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho" (destaques nossos)
são da competência da Ju stiça do Trabalho- e entre
elas não pode deixar de estar a indenização por dano
de acidente no trabalho. Nem isso parece ter convencido os mais empedernidos na idéia de que acidente
no trabalho é da competência da Justiça Comwn, como
vimos nas decisões citadas e em algumas das primeiras análises teóricas da própria Emenda Y)
Ficamos a matutar onde estaria a raiz lógica dessa conclusão, uma vez que o acidente no trabalho é o
fundamento fático oriundo da relação de trabalho (em(3) O Juiz do Trabalho Júlio Bernardo do Carmo, da 31 Região, diz que "na dicção do artigo 114, inciso VI, ostenta ainda a
Justiça do Trabalho competência para processa r e julgar as ações
de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da
relação de trabalho, excecpcionando-se, infelizmente, as ações por
danos meteriais e morais conexas a acidentes no trabalho ... " ("Da
ampliação da competência da Justiça do Trabalho e da adequação de ritos procedimentais. Exegese tópica e simplista da Emenda Constitucional n. 45/2004, que cu id a da reforma do Poder
Judiciário", p . 9, i11 Jus Naviga11di, Teresina, 10.1.05, disponível
em http:/ /www.jus.com.br
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prego) no qual repousa a pretensão do empregado a
ser indenizado por seu empregador. Fica-nos a expectativa de que se aproveite a oportunidade da regulamentação da EC n. 45/04 para nela se explicitar
que o inciso VI do artigo 114 da Constituição Federal afirma (a nosso ver, reafirma, pois afirmado já estava no texto originário) que a competência para julgar
a ação de indenização por dano moral ou patrimonial
infligido por culpa ou dolo do empregador, no acidente de trabalho, é da Justiça do Trabalho, por sua
ostensiva condição de oriunda da relação de emprego.
A respeito do inciso V, menção também abundante
à competência para o julgamento dos conflitos de competência (ou de jurisdição), lamentamos ter sido desprezada a oportunidade de correção da absurda ressalva constitucional de ser da competência do STJ o
julgamento dos conflitos "entre juízes vinculados a
tribunais diversos" (art. 104, d), regra que rasga o
cânone elementar da inteligência desse incidente
processual, no sentido de que ambos os juízes envolvidos no conflito de competência devem estar hierarquicamente subordinados no tribunal que os julgar.

d) Eficácia imediata e competência residual
O artigo 114 e seus incisos, pela reescrita da EC
n . 45/04, têm eficácia imediata. É o que acontece, aliás,
com todas as regras constitucionais ou infraconstitucionais de determinação de competência, a quais, limitando-se a ordenar quem vai fazer (o) que, no exercício do poder jurisdicional, não exigem nenhum tipo
específico de regulamentação. Para ilustrar com
exemplo recente, lembre-se da eficácia imediata das
normas da EC n. 24/99, que transpassaram para a
mesma Justiça do Trabalho a competência para executar as contribuições de Previdência Social impostas nas sentenças proferidas por seus juízos. Exemplo mais antigo e prosaico se acha nas leis ordinárias que, criando Varas do Trabalho, transpassam para
sua competência o exercício da jurisdição trabalhista,
até então de responsabilidade do Juízo de Direito
local.
Todavia, numa alteração da magnitude da sofrida pelo artigo 114 da Constituição Federal, não hesitamos em reputar temerária a aplicação dessa
decorrência jurídica pelo risco de balbúrdia dos
serviços judiciários e auxiliares trabalhistas, sob a
avalanche de processos que lhe cairá nos ombros,
circunstância que pode levar ao imprudente comprometimento do crédito de que goza perante a
sociedade pela presteza de funcionamento - que
nos parece ter sido o grande motivo de ampliação
de sua competência .
Quando a EC n. 20/98 determinou a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições de previdência social impostas por suas
sentenças, a despeito da envergadura incomparavelmente menor do transpasse, um dos pontos para
que chamamos a atenção foi o desequilíbrio que
causaria aos órgãos enfrentar um aumento considerável de processos, sem nenhuma regulamentação de procedimento para adimplir seu novo encar-
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go- desequilíbrio que, efetivamente, a inquietou
com perplexidades, dúvidas e divergências, por
vários meses - inconveniente somente superado
graças ao notável esforço de seus juízes e tribunais
para reconduzi-los à normalidade.
As conseqüências da EC n. 45/04 serão incomensuravelmente maiores. Note-se que ao assumir sua
nova competência para conhecer de execução fiscal
- esta, a natureza da cobrança de contribuições
devidas à Previdência Social- a Justiça do Trabalho não recebeu nenhuma herança de processos em curso, uma vez que foi conservada a competência da
Justiça Federal para conhecer dos executivos fiscais
fundados no título extrajudicial resultante das inscrições de dívida pelo INSS. Agora, ao contrário,
quando o eixo da determinação da competência passou da matéria trabalhista para a pessoa do trabalhador, todos os processos de cognição e execução em
curso na Justiça Comum, tendo como autor ou réu
o trabalhador, em todos os graus jurisdicionais, deverão passar imediatamente aos órgãos trabalhistas,
perante os quais prosseguirão.
As implicações dessa conseqüência serão as mais
sérias possíveis. Sem falar na circunstância de que
a estrutura atual da Justiça do Trabalho, com a competência acrescida pela EC n. 24/99, mal está bastando para manter razoavelmente seu desempenho,
em termos de atendimento do princípio da celeridade
-como acentuamos, um dos fundamentos da dita
Reforma do Poder Judiciário - a transposição dos
autos importará numa troca de sistemas processuais
e procedimentais e numa cuidadosa e indispensável
reciclagem de conhecimentos por seus juízes, até
agora especializados em Direito do Trabalho e daqui por diante lançados também no campo muito
mais vasto do Direito Comum, onde passarão a tratar com todos os contratos de atividade que, mesmo
afins, têm conteúdo totalmente distinto do contrato
individual de emprego. É preciso ver que a EC n.
45/04 ordinarizou (repita-se o neologismo, de sentido estritamente técnico) a Justiça do Trabalho .
Cremos que teria sido de elementar prudência
que, ao fazer a nova determinação de competência,
o constituinte derivado ressalvasse n competência residual da Justiça Comum em relação aos processos
ajuizados até a data de sua promulgação. Arnaldo
Siissekind, comungando nosso temor, conclui que
"a EC n . 45 deveria ter assegurado a competência residual dos órgãos do Poder Judiciário no pertinente às ações em curso na data de sua vigência."
E acrescenta: "é o que aconselha o bom senso, ainda que arranhando tradicional princípio jurídico.(4l
A dúvida do abalizado jurista acaba de forma
interrogativa: poderá a competência residual ser
posta em lei complementar (rectius, ordinária) que
dispuser sobre a reforma? - à qual ousamos responder que sim, por fundamentos que nos parecem
muito nítidos.
(4) SOSSEKIND, Amn/do Lopes. Ob. cit., p. 27.
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De fato, o artigo 72 da Emenda se adianta em
ordenar que "o Congresso Nacional instalará, imediatamente, após a promulgação desta Emenda
Constitucional, comissão especial mista, destinada

a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada ... " .
(destaques nossos) .
Como se vê, a franquia dada à regulamentação
é totalmente aberta, ou seja, o legislador ordinário
só não poderá avançar em pontos que firam normas constitucionais dispondo em contrário, entre
elas as da própria Emenda. Ora, a competência residual não é objeto de nenhuma norma constitucional, nem da EC n. 45/04, no sentido de restringi-la.
E o mesmo Ministro Siissekind adverte que a eficácia
imediata das normas de determinação de competência é apenas um princípio, ainda que tradicional, porém passível de ser excepcionado sempre que entrar em jogo um interesse público mais alto do que
lhe serviu de inspiração. E esse parece ser o caso,
no problema que salientamos.
Logo, esta é uma providência mínima a tomar,
até porque nem todos os dispositivos da EC n . 45/
04 são auto-aplicáveis, a exemplo dos tocantes aos
Conselhos (da Justiça e do Ministério Público), piecesde-resistance das alterações que patrocina. Tendo
havido delegação ampla e irrestrita para regulamentá-la, a dimensão que o legislador ordinário der
a esse mister tem extrema flexibilidade; a rigor, só
não poderão ser regulamentadas regras que se bastam por si mesmas- caso do critério da determinação da competência- pois toda tentativa em relação
a elas implicará alteração de conteúdo.

e) Procedimentos
É sabido por todos que o parentesco próximo da
determinação da competência é com o processo, não
com o Direito material. Cediço, conseqüentemente, é
que, passando os conflitos oriundos das relações de
trabalho reguladas pelo Direito comum a ser da competência da Justiça do Trabalho, as relações processuais respectivas passam a submeter-se ao processo
trabalhista e aos seus procedimentos.

Nesta afirmação não há nenhuma novidade; pelo
contrário, é imemorial a convicção de que, uma vez
incl11ídos por normas de organização judiciária ou
de processo na competência trabalhista, os dissídios de Direito material comum se sujeitam ao processo e procedimento trabalhistas, a conferir-se na
empreitada, quando o empreiteiro seja "operário ou
artífice ." Siga-se esse princípio e se chegará facilmente à percepção de que, sendo parte o trabalhador, verse sua relação Direito comum, do Trabalho
ou mesmo estatutário (conforme o atual artigo 114,
I), seu dissídio será solucionado de acordo com os
procedimentos ordinário ou sumaríssimo trabalhistas,
de acordo com o valor da causa, na cognição; pelo
procedimento único trabalhista, na execução.
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j) Relações de Direito material estatutário
Durante a tramitação da PEC, afinal substanciada na EC n. 45/04, é certo que desapareceu a parte
final do artigo 114, I, o qual, ao determinar a competência da Justiça do Trabalho em razão da pessoa do empregado, dizia textualmente: "exceto os
servidores ocupantes de cargos criados por lei, de
provimento efetivo ou em comissão, incluídas as
autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação." Ou seja, trocando em miúdos, os
trabalhadores estatutários permaneceriam sob jurisdição da Justiça comum .
Promulgada sem tal exceção, não pode haver
dúvida de que também eles foram trazidos para a
jurisdição trabalhista. Se nos perguntarem sobre a
conveniência da inclusão, opinaremos negativamente, pois a relação do Poder com seus agentes
tem especificidades que não se compadecem com o
tratamento processual dispensado aos trabalhadores
em geral. Portanto, se dependesse de nós o inciso I
em questão teria conservado, na aprovação da PEC,
a disposição excludente dos estatutários da competência trabalhista.
Isso é o que pareceu ao autor da ADin que argüi
a inconstitucionalidade da norma que foi privada
da exclusão- e também ao Presidente do STF, Ministro Nelson Jobim, que suspendeu, liminarmente,
a vigência da inclusão, sub condi tio nem do referendo
do plenário da Corte . Quanto ao detalhe da suspensão da eficácia pelo Judiciário, nos permitimos discordar, data venia, pois não nos parecem confundíveis as noções de inconstitucionalidade e inconveniência - e como nos parece, sim, estar presente
esta última, a boa solução será corrigir a norma ou
de completar, no Legislativo, a apreciação da exclusão, que nos parece um pouco nebulosa quanto
à Casa legislativa responsável pela retirada da exceção e aprovação disso pela outra Casa.

g) Poder e competência normativa
Lembre-se do estudo das peculiaridades legislativas do Direito Processual do Trabalho brasileiro que
incluímos no seu rol o poder normativo dos tribunais
do trabalho\5l

que a

f dissídio
sos) soa
( são deixar

pedido de
I lha . Desse

O conceito desse poder- criação de norma jurídica por órgão de jurisdição - era expresso na
determinação da competência da Justiça do Trabalho para, em dissídios coletivos, "estabelecer normas e condições de trabalho", pelo § 2º do artigo
114 da Constituição de 1988. Importava, portanto,
em dar-lhe competência normativa, equivalente ao
poder que lhe outorgava .

econômica"
dido na
l que, até a

do poder e da

Nunca escondemos a opinião de que "o poder
normativo é uma invasão autorizada da atribuição específica de uma das esferas de poder do Estado (Legislativo) por outra (Judiciário), operada, por su(5) RODRIGUES PINTO, jossé Aug usto. " Processo Trabalh ista
de Conhecimento" , 6 1 ed ., São Paulo, LTr, 2001, p. 67 .

•

belecido sem
(6) Ob . e aut.
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posto, dentro dos limites da autorização, isto é, no
caso da Justiça do Trabalho, criação de condições de
trabalho, abstratas e genericamente consideradas,
"respeitadas as condições legais mínimas de proteção ao trabalho." (CF /88, art. 114, § 22 ).<6>

l substanciareceu a parte
minar a comazão da peste: "exceto os
os por lei, de
, incluídas as
referidos enm miúdos, os
m sob jurisdi-

Pois bem, na reformulação geral da competência
trabalhista, a EC n . 45/04 alterou o aludido§ 22 e, ao
alterá-lo, a nosso ver, extinguiu o poder normativo dos
tribunais do trabalho. Obviamente, pela extinção tirou da Justiça do Trabalho a competência normativa.
Procuremos demonstrar esta tese com extremo
cuidado, tanto por não ser compartida por muitos
respeitáveis doutrinadores, entre eles Arnaldo Süssekind e Arion Sayão Romita, quanto pelo grande
impacto es trutural que produz, na área do Direito
Coletivo do Trabalho.

o pode haver
azidos para a
arem sobre a
os negativaseus agentes
adecemcom o
s trabalhadores
nós o inciso I
vação da PEC,
ios da compe-

Em primeiro lugar, precisamos proclamar a lamentável in felicidade da redação da norma, que, a
nosso ver, exige do intérprete, provavelmente, muito mais a leitura das entrelinhas do que das linhas
que a compõem, daí a analisarmos com integração
das porções em que se reparte.
O dispositivo, na íntegra, é este:
"Art.114 (omissis).

Din que argüi
e foi privada
te do STF, Miliminarmente,
1 do referendo
lhe da suspenrmitimos disem confundíade e inconveestar presente
ir a norma ou
eciação da exbulosa quanto
etirada da ex-

§ 22 Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbi tragem, é facultado às mesmas, de com um acordo, ajui zar d issídio coletivo de
natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições
mínimas legais de proteção do trabalho, bem como
as convencionadas anteriormente."
Nossa primeira reflexão é de que a Emenda abriu
vias de solução dos conflitos coletivos do traba; lho: a negociação direta (auto-composição), o juízo
arbitral e o dissídio coletivo. Mas achamos que, de
propósito ou não, abriu u ma quar ta via, de vez que
deixa opção possível pelo tipo de arbitragem, que tanto poderá ser confiada a ente de jurisdição privada,
I quanto de jurisdição oficial. Assim concluímos porque a faculdade conferida "às partes" de ajuizar
dissídio coletivo "de comum acordo" (destaques nossos) soa como despropósito processual, se a expres( são deixar de ser considerada como se referindo ao
pedido de arbitragem do conflito pela Justiça do Trabal lho. Desse modo, o "dissídio coletivo de natureza
econômica" (na verdade, dissídio de interesse), aludido na norma, é o velho dissídio coletivo do trabalho
l que, até a edição da Emenda, dava azo ao exercício
do poder e da competência normativos .
~ três

f
idades legislatibrasileiro que
o dos tribunais

f

o de norma jua expresso na
stiça do Trabastabelecer nor§ 2º do artigo
tava, portanto,
equivalente ao

e que "o poder
a atribuição es1do Estado (Le~erada, por su-

Então, por que os consideramos extintos?

•

Pela clareza do § 22 do atual artigo 114, ao dispor que a Justiça do Trabalho deve "decidir o conflito", em lugar de "estabelecer normas e condições " (destaques nossos), como era dito antes . A diferença
fundamental, mesmo que o legislador a tenha estabelecido sem querer, é que decidir um conflito quer

1rocesso Trabalhista

01 , p. 67 .

(6) Ob. e aut. cits., p . 68, destaques do Auto r.
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dizer julgar entre pretensões deduzidas em contraditório pelas partes, fazendo entrega da prestação jurisdicional rigorosamente dentro dos limites da controvérsia - o que é muito diferente de quem pode, em
face de uma pauta de propostas unilateralmente
apresentada pelo suscitante, estabelecer (criar) normas e co11dições .
Por isso, mantemos firme a posição de que, pela
letra atual do artigo 114, § 22 da Constituição de 1988,
a Justiça do Trabalho não tem poder nem competência
normativa . Podemos conceder aos doutos pensadores que pensam diferentemente, a existência de um
resíduo de poder de criar normas gerais, quando decide o contraditório das partes, atendo-se aos seus limites .
Sobre a legitimação, agora conferida "às partes",
em lugar de "aos respectivos sindicatos", como era
da redação original, a disposição atrita com a exigência de presença da associação sindical em toda
negociação coletiva (art. 82 , VI) - a menos que, escrevendo " partes", o constituinte derivado estivesse pensando, ainda, em "sindica tos", como preferimos entender, aliás.
Em conseqüência, deixa de haver uma sentença
normativa. A que for proferida será uma sentença coletiva que torna possível pensar na eliminação da
exigência de cumprimento mediante dissídio individual específico (CLT, artigo 872, parágrafo único),
uma vez que comporta execução direta das cláusulas que resultarem da prestação jurisdicional resultante do contraditório que a precedeu.
Intriga-nos, por fim, o apêndice que encerra a
redação do infeliz§ 22 . Estabelece ele que a Justiça
do Trabalho poderá decidir o dissídio coletivo, "respeitadas .. . as disposições convencionadas anteriormente."
De muitos temos ouvido dizer que ai está o
renascimento da ultra-atividade das normas estabelecidas em convenções coletivas ou mesmo sentenças coletivas cuja vigência e eficácia expiraram, em
face dos empregados que houverem atingido . Preferimos interpretar do modo como fez o TST no
Enunciado n. 277, que "as condições de trabalho
alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma
definitiva os contratos."
O acréscimo da Emenda, a nosso ver, apenas desperta a atenção para a impossibilidade de investirem as cláusulas convencionais contra disposições
anteriores de ordem pública estrita, que estão em pé de
igualdade com as disposições mínimas legais que, sendo elas próprias de ordem pública estri ta, não cedem à flexibilidade da negociação coletiva.
Fundo de garantia das execuções traba lhis tas
O artigo 3 2 da EC n . 45/04, que institui o Fundo
de Garantia das Execuções Trabalhistas, pela contribuição que poderá dar à celeridade e efetividade do processo trabalhista, nos parece ter potencial de impacto tão grande ou talvez maior na Justiça do Trabalho
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do que a grande ampliação de sua competência. Respaldamos esta impressão num pensamento
externado há mais de doze anos:
"Pior do que uma sentença não proferida é uma
sentença não cumprida. No primeiro caso, o sentimento é de ansiedade por uma expectativa que tarda em realizar-se. No segundo, é de frustração por
uma entrega subtraída. O peso dessa frustração torna-se bem mais doloroso se o credor do título
sentencia! for empregado que, afinal, não se alimenta do direito reconhecido, mas do valor que ele representa, para sobreviver às duras vicissitudes do
cotidiano econômico."! 7l
Por todas as dificuldades conhecidas para a exewção trnbalhistn, ela tem sido uma espécie de "calcanhar de Aquiles" da eficiência do cumprimento
da prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho.
A possibilidade de imediação entre o trânsito em julgado da sentença e o recebimento da prestação por
ela imposta, do mesmo modo que entre a exigibilidade do título extrajudicial e o recebimento de seu
valor, será uma redenção dessa deficiência.
Como idéia e providência (não propriamente
inovadoras, pois isso já foi pensado e é praticado em
ordenamentos de outros países) seu poder de impacto pode revolucionar a dinâmica da execu ção
trabalhista.
(7) RODRIGUES PINTO, José Augusto. "Idéias para a
celeridade da execução trabalhista" i11 Revista LTr, São Paulo, 57-

11/1.289.

Todavia, temos que conter o entusiasmo e guardar comentários mais consistentes para a regulamentação a sobrevir, uma vez que a nova norma
constitucional é programática, exigindo que a lei inferior, efetivamente criadora do Fundo apenas instituído, nos diga como ele funcionará- pois do seu
funcionamento, é óbvio, dependerá a confirmação
de nossa esperança ou a colheita de mais um desapontamento.
Conclusões
Tudo que expusemos pode ser compactado em
três conclusões básicas:
A EC n . 45/04 não é uma reforma do Poder Judiciário, mas uma tentativa de aprimoramento das normas que, na Constituição de 1988, regulam a organização, atuação e fiscalização do exercício da jurisdição e das funções institucionais do Ministério
Público, e respectivos órgãos auxiliares.
Da EC n. 45/04 resultaram para a Justiça do Trabalho reflexos normativos simples ou qualificados,
conforme sua extensão ou profundidade normativa, e impactos estruturais decorrentes das normas
de ampliação de competência e instituição do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, que lhe
foram dirigidas, especificamente.
O êxito das providências tomadas pela EC n. 45/
04 dependerá dramaticamente da efetividade que
lhe empreste o comportamento do Poder Judiciário
ao aplicá-las. Do perfil desse comportamento dependerá nossa conclusão futura sobre se esse Poder
foi realmente reformado.

____ *____
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Lembramos ta bém que a Emenda Constitucional n. 45, acrescen uno inciso LXXVIII, do artigo
5 2 , da Carta Magna, ma norma das mais importantes e direcionadas
s jurisdicionados ao estipular que a "todos, no â bito judicial e administrativo, são assegurados a r zoável duração do processo e os meios que garant
a celeridade de sua
tramitação" .

a realiz ão segura dos direitos, sem instabilidade.
É que a in nstância jurídica das decisões, normalmente, reper ttirá em 'respostas' das partes e da
sociedade, que oderão provocar a dilatação da
litigiosidade, por eio de re rsos contra as decisões judiciais ou do jui

(3) " Breves comentários à nova sistemática processual civil",
31 ed., 2005, Rev. dos Trib. p. 27.
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OS NOVOS CONTORNOS
DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO E DE EMPREGO
-DIREITO DO TRABALHO

itlflfC~r:TÊl':{C!.,A

"ESTABELECIDA PELA
EMEN
Cláudio Armando C . de Menezes(*)
Introdução
A modernidade encerra sua fase histórica: vivemos a era daquilo que se denominou pós-modernidade com sua lógica d e pós-capitalismo avan çad o e
globalizado. Valores, id eologias, modelos e sistemas
econômicos, sociais e ju rídicos são questionados,
desconstituídos ou simplesmen te abandonados.1 1>
Conceitos com o n ação e soberania são postos em
xeque pelos interesses do capi talismo globalizado
e pelo império lider ado pelos EUA, que mediante
instrumentos como o FMI, a O rganização M undial
do Comércio, a ALCA e o Ba n co M undial, monitoram, impõem (o u tentam impor) modelos, práticas
econômicas e com erciais, quando não políticas e ju rídicas(2).
Apesar d esse q u ad ro, como assinala Jameson( 3>, o
estado-nação p ermanece sendo um foro privilegiado
de resistência e luta . A defesa d a legislação tra balhista e previdenciári a contra a pressão do cap italismo global, bem com o a imp lantação de políticas
de resistência econ ôm ica e cult ural, são imperativos de qualquer Estado comprometido com o bemestar social de sua p opulação.
A pós-modernidade d en ota também a busca d esenfreada do consumo, quadro disse min ado por
quase todo o mundo . É a "cultura do consumo",
(•) Cláud io Armando Couce de Menezes é Juiz Presidente do
TRT 171 Região.
(1) Sobre a pós-m od ern idade c suas repercussões nas mais
diversas áreas, consulte-se, entre outros: David Harvey, "Condição pós-mod erna", Edi ções Loyola, São Paulo, 91 ed., 2002; F.
Jameson, Pos tmodernism or lhe culturn/logic of late capitalism, New
Left Review, n. 146, 1984 e "A cultura do diuheiro", Editorial Vozes, Pe trópolis, 2001; J. Lyotard, The poslmoderu coudllion,
Manches ter, 1984; Zygmunt Bauman, "O mal-estar da pós-modernid ad e", Jo rge Za har Editor, 1998, Rio de Janeiro; Michac/ Hardi e
An tonio Negri, Império, Record, Rio de janeiro, 2001,2 1 ed., Agnes
Heller, Ferenc Fehér, "A condição política pós-moderna", Civilização Brasileira, 2002, Rio de Janeiro, 21 ed.; Stuart Hall, "A identid ade cultura l na pós-modernidade", DP eM Editora, 31 ed., Rio
de )a neiro, 1999; Willis Santiago Guerra Filho, "Teoria política do
Direito", Brasília ju rídica, DF, 2000.
(2) Frederic Jamesou bem retrata essa situação em suas obras
(Postmode rn is m or th e cul tural logic of late capitalism, New Left
Reviw, n . 146, 1984; e "A cultura do dinheiro", Editorial Vozes,
Petrópolis, 2001).
(3) "A cu ltura do dinheiro", p. 38 e 51.

expressão do sociólogo escocês Leslie Sklair, caracterizada pela geração de valores, desejos e necessid ad es artificiais, destinados a criar um unive rso de
con s u midores para a produção cada vez mais de
prod u tos e serviços<4>. Bauman! 5> retrata com precisão tod a essa ar tificialidade.
Desse p ainel chegamos ao gosto desmedido pelo
efêmero, novidades e m odas que se sucedem ca d a
vez mais ráp id o. Padrões de condutas, gostos, m od as, preferências, modelos jurídicos e sociais são
abandonad os e descartados com uma "sem-cerimônia" digna d e registro, sempre atendendo, contud o, a impera tivos do mercado e dos interesses econ ôm icos e p olíticos dominantes(6 >.
(4) fameson, "A cultura do dinheiro", Editorial Vozes,
Petrópolis, 2001, p. 27 e 55.
(5) "Atualmente, os indivíduos são socialmente empenhados,
em primeiro lugar, mediante seu papel como consumidores, não
prod utores : o estímulo de nossos desejos toma o lugar da regulamentação normativa, a publicidade toma o lugar da coerção, e a
sedução torna redundantes ou invisíveis as pressões da modernidade". D. Harvey, igualmente destaca essa nota típica:" A luta
pela manutenção da lucratividade apressa os capitalistas a explorarem todo tipo de novas possibilidades. São abertas novas
li nhas de produtos, o que significa a criação de novos desejos e
necessidades . Os capitalistas são obrigados a redobrar seus esforços para criar novas ne~essidades nos centros, enfatizando o
cu ltivo de apetites imaginários e o papel da fantasia, do capricho
e do impulso" .
(6) Harvey, em sua análise do momento atual, destaca tal aspecto em inúmeras passagens de sua obra: "O pós-modernismo
nada, e até se esponja, nas fragmentárias e caóticas correntes da
mudança, como se isso fosse tudo o que existisse. (David Harvey
"Condição pós-moderna", Edições Loyola, São Paulo, 91 ed., 2000,
p. 49). "Den tre as inúmeras conseqüências dessa aceleração generalizada dos tempos de giro do capital, destacarei as que têm
influência particular nas maneiras pós-modernas de pensar, de
sentir e de agir.
A primeira conseqüência importante foi acentuar a volatilidade
e efemeridade de modos, produtos, técnicas de produção, processo de trabalho, idéias e ideologias, valores e práticas estabelecidas.
A sensação de que tudo que é sólido se desmancha no ar raramente foi tão sentida. (David Harvey, ob. cit., p. 258).
Dominar ou intervir ativamente na produção da volatilidade
envolvem, por outro lado, a manipulação do gosto e da opinião,
seja tornando-se um líder da moda ou saturando o mercado com
imagens que adaptam a volatilidade a particulares. Isso significa, em ambos os casos, construir novos sistemas de signos e imagens, o que constitui em si mesmo um aspecto importante da condição, aspecto que precisa ser considerado de vários ângulos distintos (David Harvey, ob. cit., p. 259)."
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No campo das relações laborais, a pós-modernidade é marcada pela flexibilização dos processos e
mercados de trabalho, com o objetivo de aumentar
a produtividade os ganhos do capital e, por fim,
enfraquecer os movimentos dos trabalhadores(7).
Por outro lado, os mercados de trabalho nacionais são ameaçados pelas corporações mediante a
transferência de suas operações para estados, países ou continentes que ofereçam redução ou isenção de impostos, mão-de-obra bara ta etc.
Assim, são utilizados todos os instrumentos de
pressão para impor contratos de trabalho mais flexíveis ou até mesmo a precarização absoluta do trabalho.
Também no contexto da pós-modernidade no
campo trabalhista, constata-se que a prestação de
serviços ganha novas características: múltiplas tarefas, com eliminação ou atenuação das atrib uições
de cada função< 8 > e apropriação dissimulada dosaber do trabalhador (centro de controle de qualidade, reuniões de aperfeiçoamento etc.).
Percebe-se, por conseguinte, uma mudança radical no modo de ser do trabalho, inclusive quanto ao
que se espera do trabalhador. Este deve ser capaz de.
criar, laborar agilmente e contribuir com inovações
em p rol da empresa. Por sua vez, o capital faz exigências contínuas para aumentar a precarização do trabalho sob o argumento de que experiências como a
flexibilização e a desregulamentação do trabalho aumentariam o nível de emprego e trabalho< 9>.
Contudo, o desemprego não diminui< 10>. Ao contrário, aumenta, bem como o subemprego, apesar
de toda a retórica dos empresários e legisladores0 1>.
(7} A terceirização (ou subcontratação) e o traba lho temporário são expedientes comumente utilizados para atingi r tal finalidade.
(8) Adverte Richard Se!lllell que a repulsa à rotina burocrática e
a busca da flexibilidade produziram novas estruturas de poder e
controle, em vez de criarem condições de autonomia e de maior
liberdade(" A corrosão do ca ráter, conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo", Record, Rio de Janeiro, 1999, p. 54).
(9) Como advertem inúmeros economistas e estudiosos do Direito do Trabalho, o Brasil é um dos países que mais flexibilizaram
sua legislação trabalhista. Basta lembrar o FGTS, que pôs fim à
estabilidade geral no emprego, os contratos temporários e por tempo determinado, o trabalho parcial, a ausência de pro teção real
contra despedida arbitrária ou i motivada, a flexibilização ampla
autorizada por segmentos da jurisprudência, a ampliação desmedida da utilização de contratos de estágio c as rotineiras fraudes
que não encontram resposta apropriada do legislador e das autoridades administrativas e do judiciário do Trabalho.
(10) O desemprego no Brasil não desce: 12,8% em 07/2003 e
13% em 08/2003 (recorde). O rendimento médio real dos salários
por outro lado, continua caindo (13,8% em 08/2003 e 16,4% em
07 /2003). (Fonte IBGE, public. Globo de 25.9.2003, p .25) .
(11) O Globo de 16.9.2003, matéria de capa e p . 23, informa
que a queda de venda e o desemprego estão forçando o brasileiro a cortar até alimentos básicos de sua lista de compras. Essa
dramática situação se repete em inúmeros países "emergentes".
Esses dados da Associação Brasileira de Supermercados são confirmados pelo IBGE, que retratou a queda pelo 8° mês consecutivo das vendas no comércio. Para o IBGE, a perda do poder aquisitivo da população e a alta taxa de desemprego são os responsáveis pela menor atividade no varejo (Fonte: jornal do Brasil,
16.9.2003, 11 p . e p .A22). Sejamos justos, este fenômeno estendese por boa parte dos países de 3° mundo (vide nota 12) .

Revista LTr. 69-05/557

A segurança e as condições de tra b alho não avançam, ao contrário, tornam-se cada v ez mais precárias no trabalho terceirizado e flex ibilizad o. E, se
algo pode ser ainda pior, a desig u ald ad e social e
econômica entre países ricos e pobres n ão cessa de
aumentar<' 2>.
Nessa reengenharia do trab alho e d o sis tema
empresarial, renasce o labor n o âmbito d oméstico, o
trabalho a domicílio que, em determinadas circunstâncias, recebe a denominação de " teletrabalho" .
Também emergem as "microempresas" e "pequenas
sociedades" para a realização d e ativ idad es em benefício da grande empresa, mediante o trabalho de
ex-empregados ou de "em presários" que não são
outra coisa que trabalhad ores qualificad os ou d e
confiança do tomador dos serviços.
A retomada do trabalho a domicílio termina por
ressuscitar o regime de superexploração vivido no
século XIX e no início do século XX<13>. O teletrabalho, muitas vezes, dá origem também a jornadas extremamente dilatadas e fatigantes. Aliás, sequer a
suposta e trombeteada liberdade do trabalhador de
em pregar livremente o seu tempo é confirmada pelos fatos e pelos pesquisadores. Richard SenneW 14>,
estudando essa modalidade de labor n os EUA, conclui que:
"Criou-se um monte de controles p ara regular o
processo de trabalho concreto dos ausentes d o escritório. Exige-se que as pessoas telefonem regularmente para o escritório, ou usam-se controles de intrarede para monitorar o trabalhador ausente; os e-mails
são freqüentemente aber tos pelos superv isores ."
"Um trabalhador em flexi tempo controla o local
de trabalho, mas não adquire maior controle sobre
o processo de trabalho em si . A essa altura, vários
estudos sugerem que a supe rvisão do trabalho
muitas vezes é maior para os a usentes do escritório que para os presentes". (feremy RifK.in, "The End
ofWork", New York: Putnam, 1995)<15>.
(12) De acordo com o relatório de 1994, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para desenvolvimento (PNDU), a integração econômica mundial tem contribuído para acentuar a
desigualdade . A diferença entre os 20% mais ricos da população
mundial e os 20% mais pobres, mais do que duplicou . Diz aind a
o relatório que, em face da globalização assimé tr ica, a pa rcela d e
20% da população mundial que vive nos países de renda mais
elevada concentra 86% de PIB mundial, 82% das ex portações e
68% do investimento direto estrangeiro.
(13) Harvey (Ob. cit., p . 175), como exemp lo dessa situação,
aponta o caso dos trabalhadores de Nova Iorque, Los Angeles e
da Inglaterra, que voltam a vivenciar situação q ue se pensava já
arquivada nos registros da história social.
(14) "A corrosão do caráter, conseqüências p essoais do trabalho no novo capi talismo", edit. Record, Rio de janeiro, 1999, p .68.
(15) Sennett (ob. cit., p .175) completa: "Os trabalhadores, assim, trocam uma forma de subm issão ao poder - ca ra a ca rapor outra, eletrônica; foi o que descobriu jeannett, por exe mplo,
quando se mudou para um local de trabalho mais flexíve l no leste . A microadministração do tempo avança seguida mente, mesmo quando o tempo parece desregulado em co mparação com os
males da fábrica de alfinetes de Smith ou do fordis mo. A "lógica
métrica " do tempo de Daniel Bel/ passou do relógio de pon to para a tela
do computador. O trabalflo é fisicamente descentralizado, o poder sobre
o traballwdor mais direto. Traballwr e111 casa é a i/fia li/ti ma do novo
regime," (destaques nossos).
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Portanto, as novas tecnologias não diminuem ou
extinguem o poder de controle do empregador e a
exploração do trabalho. O que ocorre é que agora
seu exercício se faz de maneira mais complexa, mais
difusa, tendo os juristas e aplicadores do direito
cada vez mais dificuldade em identificar e tratar
esse fenômeno .
Já o regime de trabalho por meio das microempresas ou das sociedades de pequena monta- por
demais comum nas práticas de terceirização e
fran chising- não raro corporificam fraudes escancaradas à legislação trabalhista<16>. Com efeito, proliferam, com o estímulo das grandes empresas, "empreendimentos" de autênticos empregados, transvestidos de pequenos empresá rios.<17H 18>
Esse perfil da pequena e d a microempresa, forjada pelos interesses do grande capital, é alvo de
análise do professor de Filosofia do Direito da PUCSP, o jurista e filósofo Wil/is Santiago Guerra Filho,
que destaca as conseqüências daninhas para o
"novo empresário" :
"Além de ganhar menos, o trabalhador termina
tendo que trabalhar mais, principalmente quando
tem "seu próprio negócio", submetido à pressão de
um mercado, onde é obrigado a atender as exigências de quantidade e qualidade da produção,
estabelecidas por seu único comprador, a grande
empresa terce\rizada, ou, então, sucumbir à concorrência . Retoma, assim, com todo rigor, nesse final
de século XX, a mais-valia absoluta, como forma
mais adequada de obter mais-trabalho"<19>.
Em igual diapasão, Giovanni Alves, professor de
sociologia da UNESP, demonstra que, por trás da
revitalização do mito da pequena empresa, está o
interesse do grande empresário em diminuir custos
diante da precarização do trabalho e o objetivo de
controle da força de trabalho, além de criar um modelo apto à flexibilização do ca pital e do emprego:
"Não obstante o fato de que as grandes empresas sempre precisaram das pequenas, como se observa com a existência da subcontratação sob a
(1 6) Wi/lis Sa11tiago G11erra Filho, "Teoria Política do Direito,
uma introdução Po lítica ao Direito", Brasília Jurídica, D.F., 2000,
p. 69 .
(17) Relatório recente mente publicado no "O Globo" (Cade rno de Econ o mi a, 21.10 .20 03, B.19), oriund o do Banco
lnteramerican o de Desen vo lv imento (BIRD), mostra qu e o desemprego recorde d os últi mos 20 a n os na América Latina g uard a estreita ressonância com o fa to d e que muitos d os que estã o no mercado info rmal labora m para grandes e mpresas sem regis tro trabalhista e soci al, em a bsoluto d esa mpa ro, inclus ive no toca nte à
garantia contra a p erda d o trabalh o, fonte d e s ua sobrev ivência .
(18) Antoine Ma zeaud (" Droit du trava il", 21 ed ., Paris,
Montchrestien, 2000, p . 238) ad verte sobre esse procedimento e mpresarial, que não raro transborda os limites da legalidad e e d a
mo ral. Destacando, ainda, o aspecto d e q ue as pequenas empresas
e firmas individuais não ra ro são co ns tituídas por ex-empregad os:
"L' extériorisation d e la main-d 'oeuv re, l' essa image, c'est-à-dire,
la tend ance à confier d es acti vités ou d es emplo is à des entre p rises
ou personnes physiques ex térie ures, renfo rce nt le risque d e pseudo
sous-traitance, exécuteé le cas écheant pa r d 'anciens sa la riés de
l'entreprise aya nt fai t l'obje t de licencienme nts écono mique ou en
finde contrai à durée d é terminée .
(19) Ob . cit., p .69.
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grande indústria, sob a mundialização do capital,
em que o espírito do toyotismo impulsiona novos
estilos de acumulação capitalista, a utilização das
pequenas empresas torna-se uma estratégia de organização industrial voltada para o controle do trabalho e do emprego, adequada à nova época de crise de valorização do capital, na qual a instabilidade perpétua impõe a constituição, pelas corporações
transnacionais, de um "colchão" de pequenas empresas capazes de amortecer as inconsistências dos
mercados"<20 >.
Destarte, em que pese o processo produtivo e as
relações trabalhistas não se prenderem mais ao
modelo arcaico denunciado por Zola no "Germinai",
tampouco aquele, típico da modernidade, do regime taylorista e fordista, tratado com tanta graça e
perspicácia por Chaplin em "Tempos Modernos", as
novas formas em curso mantêm, contudo, o domínio do empregado e o seu controle da prestação dos
serviços, quando não da própria pessoa do trabalhador. Essas novas medidas apelam para a precarização do trabalho, preservando, com novas roupas, práticas remotas de exploração. Por isso, permanece a necessidade de limitação da jornada, estipulação de períodos de repousos, inclusive anuais, estabelecimento de meios para assegurar o
emprego ou uma compensação substancial pela sua
perda, edição de normas de higiene, fixação de um
salário mínimo etc.<21 >
Do quadro que viemos demonstrar, emerge o
questionamento sobre o sujeito da proteção assegurada pela legislação trabalhista e previdenciária .
Com efeito, no universo dos trabalhadores, os empregados têm merecido atenção especial do legislador, sobretudo no Direito do Trabalho . Contudo,
outras espécies de trabalhadores, excepcionado o
avulso (art. 7º, XXXIV, da CF), não recebem no nosso país o mesmo destaque, apesar das semelhanças
de condições de vida e de labor.
Disso resulta duas orientações que não se excluem. A primeira trilha no sentido de considerar como
empregado obreiros que estão na chamada zona
cinzenta ou nebulosa, onde nem sempre se pode
precisar a natureza da relação mantida entre as
partes, porque não muito claros os requisitos definidos na lei como caracterizadores do vínculo de
emprego, notadamente a subordinação. A segunda, mais recente e com cores mais profundas, repensa o próprio conceito de subordinação, procurando estender o Direito do Trabalho e Previdenciário
ao maior número possível de trabalhadores.
(20) "O nov o (e precá rio) mundo do tra balho ", São Paulo,
Boi te mpo edito rial , 2000, p.80.
(21) No Bras il, como e m outros pa fses, convivem os modos
fordi s ta s e as nova s fo rma s de produção e gera ção de riquezas, a
par d e modos de produção e d e trabalho absolutamente caducos
e m diversos pa íses d e primeiro mundo . O tra balho infantil, o forçado e o prestado e m regime d e escra vidão são nota s típicas desta s ituação. Sobre o te ma da proteção do e mprego e d o trabalho e
sua flexibili zação: " Pro teçã o d o contra to de trabalho e o emprego no Brasil ", Rev ista do TST, vol. 68, n. 1, ja n / mar, 2002, p. 153,
e " Negociad o sobre o leg is lado ", Revista d o TST, vol. 68, n . 2,
ab r / jun, 2002, p . 153.

Vol. 69, n 2 05, Maio de 2005

Essas vertentes têm na subordinação seu ponto
de partida, seja para tentar encaixar os fenômenos
trabalhistas em sua moldura, seja para superá-la.
A subordinação e o trabalho no século XXI
A subordinação é tradicionalmente vista sob o
aspecto puramente jurídico. O trabalhador está sujeito às ordens do seu empregador a quem per tine
o poder ou o direito de comando que se traduz na
direção, mando, organização e fiscalização da prestação de serviços. Matizes de ordem técnica e econômica são, em geral, desprezados pela doutrina .
Assim, só se poderia cogitar da aplicação das normas protecionistas dos empregados quando demonstrada a subordinação jurídica.
Problemas, contudo, surgem dessa formulação
teórica restrita e irrealista, ultrapassada pelas metamorfoses ocorridas nas relações do trabalho.
É que a nova realidade social trabalhista trouxe
a transmutação da subordinação clássica e a aproximação de fato entre empregados e trabalhadores
ditos autônomos.

Com efeito, a diferença entre trabalho subordinado e independente é cada vez mais tênue em
determinados segmentos da economia!22>, sobretudo naqueles que, em sua estrutura operacional, utilizam os serviços em rede de pequenas e microempresas, profissionais especializados, terceirização
de serviços, trabalho a domicílio (teletrabalho, confecção, fabricação de componentes para a grande
contratante, consultoria etc.), pequenas empreitadas e subempreitadas, firmas de distribuição e
fran chise.
Difícil, não raro impossível, é distinguir nesse
movediço terreno quem é trabalhador independente e quem não é, até porque, com freqüência, a fraude veste os empregados com o manto da autonomia.

!
t

I

O modelo de rede empresarial traz uma aparente
autonomia nas funções exercidas pelo empregado! 23>.
E, mais, significativo, uma dependência que não raro
ganha contornos de pura e simples submissão do
prestador de serviços autônomos, pois, além do serviço contratado pela organização consistir em sua
fonte de sobrevivência, não tem autorização ou con(22) Mazeud aborda esse ponto, evidenciando a dificuldade
atual em proceder à distinção entre trabalho independente e trabalho subordinado, pois, frequentemente, essas modalidades de
labor apresentam-se de maneira difusa: "Les independants, qui
ne forment pas un groupe homogene, se trouvent parfois en
situation de precarisation renforcée. Le passage du salarial au
<<self employment>> peut apparaitre factice . La pluriactivité
peut associer un contract de travail à temps partiel avec une
activité ind épendan te . En somme, entre le travail, réelement
indépendant et le travail salarié, il existe de multi pies points de
rencontre; entre les deux, il existe une <<zone grise>> que l' on
désigne parfois sous le terme de <<contrai de travail
indépendant»" (ob. cit., p. 238).
(23) O mesmo se dá nas empresas que laboram com alta
tecnologia. Porém, como já ressaltamos, tanto em um caso como
em outro, esse afrouxamento de poderes do empregador é relativo, substituído que é por meios mais s utis (e eficazes) de domínio e direção.
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dições de laborar ou de contratar com outrem< 24 >.
Supiot alude a várias pesquisas realizadas neste campo na Europa que põem em evidência a integração
entre microempresários e pequenas empresas na estrutura empresária dominante . Estes autênticos trabalhadores devem observar regulamentos que tratam de preços, atendimento à clientela, técnicas e
normas de qualidade, agenciamento e de gerência,
que são ministrados pela empresa dominante e beneficiária da atividade. Esta termina por controlar e
dar ordens a esses "empresários"<25>. Algumas dispõem até sobre a indenização em caso de ruptura
do contrato de seu dependenteC26>.
Outro aspecto que torna também difícil a caracterização da exata natureza da relação jurídica
mantida pelas partes reside na alteração do modo
de se externar a obrigação principal do trabalhador: o trabalho . Isso também devido aos novos traços da estrutura hierárquica empresarial. Os assalariados, em diversas ocasiões, são inseridos em
sistema de trabalho e remuneração que, com certa
frequência, induzem a erro a fiscalização e o magistrado no que toca ao exato enquadramento do
elo jurídico mantido entre o tomador de trabalho e
o prestador de serviços. Por exemplo, pagamentos
com base nos resultados da empresa que, sendo
positivos, garantem uma remuneração constante
trazem grande perplexidade.
Critérios para caracterização da relação de
emprego em situações controvertidas e
nebulosas
Conforme já destacamos, torna-se cada vez maior
a dificuldade do operador do direito apurar, nos casos concretos que lhe são submetidos, a relação de
emprego, em especial o traço característico consagrado pela doutrina tradicional, a subordinação jurídica, frente aos novos contornos das relações econômicas e jurídicas advindas da pós-modernidade.
Inicialmente são lembrados o critério da inversão do ônus probandi em favor do trabalhador, a presunção da existência de vínculo de emprego em caso
de dúvida acerca da exata natureza da relação de
trabalho e a teoria da subordinação objetiva.
Outros modos de alargar a noção do contrato de
trabalho e sua caracterização são ainda mencionados em doutrina, reafirmando os métodos e orientações tradicionais. Entre eles podemos citar a teoria da Integração a um serviço organizado que, em
muito, se assemelha à idéia da subordinação objetiva . Analisa-se a situação do trabalhador, indagando-se se o mesmo está integrado em uma organização econômica controlada por outrem<27l.
(24) Saramago retrata com grande desenvoltura e sensibilidade dessa situação no romance "A Caverna", Companhia das
Letras, 2000.
(25) a"Les nouveaux visages de la subordination", Droit Social, 02 (2000, p.l37, Paris).
(26) Idem .
(27) Essa construção é corrente entre alemães (arbeitsorganisatorische abhãngigkeit) e franceses (intégracion à un service
organisé).
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Essa noção permite alargar os contornos da subordinação jurídica a partir do momento que não
afasta a possibilidade do assalariado possuir uma
certa autonomia no exercício de suas funções< 28 >,
como alguns prestadores de serviços< 29> (chapas,
subcontratados, "loca tários" de veículos como os
motoristas de empresas de táxi, motoristas entregadores e seus ajudantes de supermercado e
hipermercados), trabalho por conta e benefício de
uma empresa ou conglomerado<30>.
As teorias e técnicas acima expostas são extremamente valiosas na caracterização in casu da relação de emprego, estendendo a tutela da lei aos
trabalhadores em situação nebulosa. Contudo, são
insuficientes, ainda, no tocante a uma gama de
prestadores de serviços que, apenas mediante uma
reformulação dos parâmetros tradicionais, poderiam ser incluídos no seu âmbito, até porque os indicadores acima noticiados continuam presos à concepção da subordinação jurídica, pois visam apenas evidenciá-la ou, quando muito, impõem sua
admissão em concreto como que por ficção<31>.
A dependência econômica
Essas dificuldades têm levado estudiosos de grande envergadura a questionar a subordinação jurídica como nota típica do contrato de trabalho ou, ao
menos, como o elemento preponderante para aplicação ou não do Direito do Trabalho< 32 >. Este questio(28) Nesse sentido: Frauçois Gaudu e Raymo11de Vali11el ("Les
contrais du travail ", i11 Traité des Contrais, (L.G.D.J., Paris, 2001,
p. 29). Os autores mencionam, com apoio na jurisprudência francesa, a admissão do liame empregatício mesmo que o ob reiro estabeleça seu horário de trabalho segundo suas conveniências.
(29) Trabalhadores tidos como eventuais podem se socorrer
dessa construção, conforme demonstram François Ga udu e
Raymonde Vatinet (ob. cit., p.38), a ludindo à jurisprudência francesa que, a despeito do caráter pontual e breve das tarefas contratadas, reconhece essa integração no se rviço organizado e a
destinação econômica do empregador.
(30) Em Portugal fala-se em integração numa organização de
meios produtivos alheia, gerando um "estado jurídico de subordinação" que se verifica, segundo determinada jurisprudência,
na integração do obreiro na esfera de domínio ou autoridade do
patrão, embora praticamente independente no modo de exercer
a sua atividade (A11fÔ11io Lemos Mo11teiro Femaudes, "Direito do
Trabalho" , 11• ed., Almedina, Coimbra, 1999, p.135) .
(31) Tal estado de incertude jurídica e a exclusão social dele
decorrente é reconhecido por estudiosos e legisladores dos mais
diversos quadrantes. Vale registrar aqui a ampla pesquisa baseada no direito europeu feitas por Supiot (ob. cit., p .140). Em obra
coordenada por este renomado professor da Universidade de
Nantes, Muriel Fabre-Magnan, seu colega naquela instituição,
conclui que: "La Subordination est un bom test, valab le dans la
tres grande majorité des cas, pour determiner s'il existe un contrai
de travail, mais elle n'es t pas de l'essence du contrai de travail
puisqu ' il peut ne pas y avo ir subordinatio n sans que !e contrai
de travail s'en trouv e disqualifié pour a utant" ("Le contrai de
travail défini por son objet", i11 "Le travail en perspectives", sous
la direction de Alain Supiot, L.G.D.J., Paris, 1998, p.120).
(32) Supiot (ob . cit., pp.131 /144); Patrick Chaumette "Que!
avenir pour la distinction tra vail dépendant/independént?";
Muriel Fabre-Magnan , '"Le contract de tr avai l défini por son
objet., i11 "Le Travail en perspectives", pp . 79/87 101/124;
Pedro Roma11o Marli11ez, Direito do Trabalho, I vol., 190/1 e 11
vol., 1° tomo, pp. 87/90, Lisboa, 1999, 31 ed.; A11IÔ11io Lemos
Mo11teiro Fema11rles, Direito do Trabalho, 11 1 ed., Almedina,
Coimbra, 1999, pp. 134/5 e 148/151; Antonie Jeammaud
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namento vem dando frutos na legislação estrangeira<33> e na jurisprudência de diversos países<34>.
Com efeito, em decorrência da imperiosa urgência em alargar o campo de aplicação do Direito do
Trabalho para incluir em seu âmbito todo o universo do trabalho, reafirma-se o critério da dependência econômica<35>, descartado pelos juslaboralistas tomados pelo afã de emprestar tal particularidade ao
seu campo de estudo que terminam por adotar uma
visão excludente e prejudicial àqueles que vivem do
trabalho prestado a outrem sem a devida proteção
social 136>.
Assim, França, Alemanha, Países Baixos, Itália,
Inglaterra e Portugal aplicam total ou parcialmente, o Direito do Trabalho sob o critério da dependência econômica ou de conceitos assemelhados
("parassubordinação", "quase assalariados", " pessoas assimiladas a trabalhadores" etc .)<37>.
Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, traçaremos algumas linhas gerais, com o objetivo de
despertar o interesse dos advogados, estudiosos,
legisladores e magis trados.
("L'assimilation de franchisé aux sa lari és", Droit Socia l Pa ris n.
2, Février 2002, pp. 158/164); François Gaudu e Raymonde de
Vatinet, ob ., pp. 37/39 e 47/51. No Brasil, podemos citar Jose
Affollso Dal/agrave Neto " Inovações na Legislação Trabalhista", 21
ed., São Paulo, Ltr, 2002, pp. 164 e 173: que admite a teoria da
dependência econômica em face da necessida de de atender às
novas figuras contratuais surgidas com o avanço tecnológico.
(33) Alemanha: Lei n. 5.333/ 1973 e a rt. 409 do Código de
Processo Civil.
(34) Conferir: Supiot (pp . 140/143), Frauçois Gaudu e
Raymo11de Vati11el (ob . cit., pp. 38/51 e Antonie Jea mmaud (ob.
cit., pp . 158/163).
(35) Recorde-se que a construção teó rica sobre a subordinação jurídica, importada pelos juristas brasileiros, sempre teve cores de artificialidade, pois a CLT alude apenas à "dependência".
Eis o que diz nosso legislador: "Considera-se empregado toda
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador sob a dependência deste e mediante salário" (art. 3°
da CLT).
(36) A apologia da subordinação econômica não contribui de
maneira alguma para o adequado tratamento jurídico que demandam as novas relações de trabalho e contratuais. Sobre o tema:
A111011io Lemos Mo11teiro Ferna11des (Sobre o objeto de direito do
trabalho, i11 "Temas Laborais ", Coimbra, Almedina, 1984, p . 44 e
Direito do Trabalho, p. 134/5 e 148/151.
(37) "A crise que caracteriza os últimos decênios do século
XX, em toda parte, propicia a revalorização da dependência econômica como critério legitimador da aplicação das leis trabalhistas a quem prestar serviços remunerados por conta de outrem,
ainda que não juridicamente subordinado" (Arion Romita, " A
crise da subordinação jurídica- Necessidade de proteção a trabalhadores autônomos e parassubordinados", Revis ta LTr, nov.
de 2004, v o i. 68, n. 11, p. 1292). Neste sentido também é o parecer
de Lucia11a A.M. Go11çalves da Silva: "a dependência econômica
do trabalhador em relação ao tomador de serviços deve ser um
fator considerável para assecuração d e uma tutela laboral. A noção de subordinação impende consignar novos horizontes ,
valorando não apenas a sujeição, mas també m a dependência
econômica, de forma a conceder proteção não apenas ao empregado, m as também a um trabalhad or a este próximo"
("Descentralização produtiva : o traba lho parassubordinado",
Revista LTr, vol. 68, n. 11, nov. 2004, p. 1347).
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• França

Em situação de acentuada dependência econômica, a jurisprudência francesa tem pugnado pela
equiparação do profissional ao trabalhador regido
pelo contrato de emprego<38 >.
Isso porque são numerosos os comerciantes, trabalhadores de firma individual, microempresas ou
de pequenos empreendimentos e franqueados que
se encontram nesse estado de dependência econômica<39>. O montante não cessa de aumentar, segundo o testemunho de François Gaudu e Raymonde
Vatinett< 40 >, gerando a necessidade de um tratamento legal apropriado para esse obreiros, que os trate
de forma idêntica aos assalariados<41 >.
Importante passo nesta direção é o art. 781-1, § 2º,
do Código do Trabalho, que estende a proteção trabalhista aplicável aos empregados àqueles que exercem atividade consistente em recolher encomendas,
realizar serviços de manutenção ou transporte, fabricação de objetos, prestação de serviços, colocação
de produtos no mercado por conta de uma empresa,
em estabelecimento fornecido por ela (ou agregado),
que fixa as condições contratuais e do negócio, bem
como o preço. Isso se dá sem que haja necessidade
de estabelecer um elo de subordinação jurídica, pois
é suficiente apenas a dependência econômica.< 42>
Essa assimilação compreende inclusive os que
estão sob contrato de franquia ou de distribuição,
com condições, tarifas e preços impostos pela empresa concessionária, franqueadora ou beneficiária
da atividade daqueles que não são nada mais de
que uma peça na engrenagem empresarial< 43 ><44 >.

A
W'

(38) François Gaudu e Raymonde Vatinet {ob. cit., p. 38) mencionam diversas decisões neste sentido: Buli. Civ. n. 9; O. 1977,173,
note; JEAMMAUD; Buli. Civ. n. 283, p.173; RJS 1997, n. 862, Cass.
Soe. 22 mai 1977.
(39) Como notam François Gaudu e Raymonde Valinel (ob. cit.,
p . 47), que destacam ainda o caráter exclusivo (ou quase) da atividade prestada em forma da empresa dominante, a existência de
condições contratuais e preços impostos pela beneficiária dos serviços. No tocante dos contratos de franquia, falsos ou marcados
por forte ascendência do franqueador, também há esse movimento de equiparação: "La Chambre Commerciale de la Cour de
Cassation, suivie par plusiers décisions de juges de fond, admet
dés ormais leur application au contrai de franchise. (128) Cass.
Com. 3 ma i 1995,JCP 5, E, I!, 748, obs. L. Leveneur; O. 97.10;somrn.
comm. p.57, obs . O . Ferrier "les pseudo franchisés n'étaient
autorisés à vendre que des marchandises en provenance du
franchiseur, dans un local agréé" par ce dernier, à des prix fixés
unilatéralement par !ui; comme !e releve D. Perrier, de telles
requalifications <<pourraient se multiplier avec la transformation
de nombreux distributeurs manda ta ires à la vente ou depositaires
en vue de la vente ou encore commissionaires sous la marque du
franchiseur>>" (François Gaudu e Raymonde Vatinel , ob. cit ., p.48).
(40) Ob. cit., p . 47 .
(41) Neste sentido: Patrick Cltaumett e (ob. cit., pp. 79/87),
Muriel Fabre-Magnan (ob. cit ., pp . 101/124) e Ala in Supiot ("Le
Travail en perspectives: une introduction " , Paris, L.G.D.J., 1998,
pp. 1/ 12) .
(42) Antonie Jeammaud ("L'assimilation de franchisés aux
salariés; Droit Social, n. 2, 02 / 02, pp . 161 e François Gaudu e
Raymonde Vatinel (ob. cit., p. 47 e seguintes).
(43) Antonie Jeammaud (ob . cit., pp. 158, 161 / 2) .
(44) Jeammaud (ob. cit., pp. 158/ 163) menciona várias decisões acerca da aplicação das normas do Direito do Trabalho àqueles que exercem atividades sob contrato de franquia, com a condenação da empresa beneficiária no pagamento de indenização
trabalhista, inclusive por " dispensa " (tida como tal a não renovação do contrato de franquia) .
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• Alemanha

O Direito alemão utiliza a técnica do arbeitnehmertihnliche Personen, pessoas assimiladas a trabalhadores ou "quase-assalariados". Estas pessoas são
assim definidas pela Lei sobre a Contratação Coletiva de 1974 (art. 12º) como obreiros juridicamente
autônomos mas economicamente dependentes, que
necessitam, por isso, de proteção semelhante àquela
ministradas aos empregados.
A lei exige a denominada dependência pessoal
do trabalhador, ou seja, a maior parte de seu trabalho, ou se seus ganhos, devem vir de uma só pessoa, entidade ou instituição<45>, compreendida nessa idéia o grupo econômico ou financeiro, mesmo
destituído de personalidade jurídica.
Após amplo debate, ficou estabelecido que aos
assimilados ao assalariado seriam aplicáveis algumas leis trabalhistas e institutos de Direito do Trabalho e Previdenciário<46 >(férias, convenções coletivas, leis dos Tribunais do Trabalho)<47>.
• Holanda

Na Holanda a assimilação entre os campos da
autonomia da relação de emprego é também uma
realidade.
A lei que trata das despedidas econômicas é em
certos pontos aplicável àqueles que não são titulares de uma relação de emprego, cuja situação de
dependência econômica possa ser evidenciada pelos seguintes critérios: a) pessoalidade do trabalho
prestado; b) no máximo dois empregadores como
beneficiários da atividade; c) limite de até dois auxiliares ou ajudantes a serviço do dependente econômico; d) a atividade do dependente econômico
não pode ter caráter acessório<48>.
• Itália

A noção italiana de parassubordinação estendeu
aos agentes e representantes comerciais, bem como
a outras relações de trabalho, os direitos atinentes
à categoria dos empregados, desde que haja uma
prestação de trabalho contínua, pessoal e coordenada, sendo para tal irrelevante a presença da subordinação jurídica<49 l.
(45) No caso dos jornalista, escritores e artistas este ganho foi
fixado em ao menos um terço (Supiot, "Les nouveaux visages ... " ,
p. 142).
(46) Uma lei de 1998 inclui esses prestadores de serviços no
seguro social por velhice.
(47) Essas convenções coletivas terminam por atender outros
direitos e benefícios, equiparando na prática os quase-assalariados aos empregados e trabalhadores em geral.
(48) Supiot (ob. cit., p. 142).
(49) A parassubordinação foi introduzida no direito italiano
com a Lei n. 533/1973, codificada no artigo 409 do Código de
Processo Civil, nos seguintes termos: "Altri rapporti di
collaborazioni che se concretino in una prestazione d'opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se
nona carattere subordina to".
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Nesse conceito, ficam evidentes a idéia de dependência econômicaC50 > e a concepção de uma categoria abertaC 51 > onde podemos encontrar advogados,
médicos e prestadores de serviço que laboram à
distânciacsz).
Como destaca Affonso Dallegrave, os adeptos do
neoliberalismo no Direito do Trabalho, buscaram,
por meio da parassubordinação, afastar a tutela trabalhista. Essa tentativa parece ter malogrado, pois
os trabalhadores parassubordinados obtiveram
pela via da negociação coletiva vantagens que ultrapassam de longe o mínimo legalC 53 >.
No Brasil, frente ao ordenamento legal e constitucional em vigor, a nóção de parassubordinação
só terá valia se manejada em sentido tal que venha
a abranger no leque do Direito do Trabalho, as novas formas contratuais e as já tradicionais do agente e representantes comerciais, corretores, pequenos artífices e empreiteiros, prestadores de serviço
em geral e aqueles que laboram sob contrato de
franquia desde que presente a dependência econômica com os traços já assinaladosC 54>. Estes profissionais, de toda sorte, no Brasil, já têm à sua disposição ao menos a Justiça do Trabalho para buscar o
pagamento se seu trabalho e as reparações de ordem patrimonial e moral (art. 114, caput e incisos,
da CF, com a redação dada pela EC n. 45, de 8 de
dezembro de 2004)C 55 l.

• Portugal
O trabalhador independente, por estar em estado
de dependência econômica ou usufruir os frutos de
sua atividade, frente àquele que toma seus serviços
deve encontrar proteção trabalhista e socialC56>.
Essa dependência econômica requer uma relação direta entre o beneficiário da atividade e o prestador de serviços, marcada pela continuidade e pela
exclusidade, caracterizando uma submissão econômica deste em relação àquele:
(50) Aulõnio Lemos Mouleiro Femnudes ("Direito do Trabalho",

p. 149).
(51) Supiot ("Les nouveaux", p.l42).
(52) Dallegrave (ob. cit., p. 172).
(53) Ob. cit., p. 173.
(54) " ... para os operadores jurídicos voltados para uma
hermenêutica colocada nos princípios constitucionais de valorização do trabalho, do trabalhador e do pleno emprego (arts. 170
e 193 da CF), a tutela jurídica da Consolidação das Leis do Trabalho deve ampliar seu horizonte para acolher novas figuras contratuais e, nesta perspectiva, os trabalhadores parassubordinados se incluem no objeto do direito do trabalho, em face de em
exegese tecnológica e couforme à Coustituição." (José Affonso
De/lngrave Neto, ob. cit., p. 173, grifo do autor).
(55) Note-se que o art . 7°, cnput, da CF, determina a aplicação
dos direitos sociais aos lrnbn/Jwdores: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:"
(56) "Há relações de trabalho forma/meu/e autõnomas (em que
o trabalhador auto-organiza e auto- determina a atividade
exercida em proveito alheio), mas que são mnlerinlmeule próximas das de trabalho subord inado, induzindo necessidades idênticas de proteção. São aquelas em que o trabalhador se encontra
ecouomicniiiCIIIc dependeu/e daquele que recebe o produto de sua
atividade" ("Direito do Trabalho", p . 148, grifos do autor).

"Esta (dependência econômica) revela-se por dois
traços fundamentais e estreitamente associados: o
fato de quem realiza o trabalho exclusivo e continuamente, para certo beneficiário, encontra na retribuição o seu único ou principal meio de subsistência
(há assim uma dependência da economia do trabalhador perante a do mesmo beneficiário); e, de autonomia técnica e jurídica, se inserir num processo produtivo dominado por outrem (verificando-se, pois,
dependência sob o ponto de vista da estrutura do
mesmo processo).lsto pode ocorrer até quando o trabalhador é juridicamente autônomo, exercendo a sua
atividade em estabelecimento próprio se,
porventura, todo o produto dessa atividade sedestina a inserir-se num processo produtivo mais amplo, promovido e dominado por certa atividadel 57>."
"Considera-se a dependência econômica relacionada com o fato de o prestador de trabalho receber encomendas do beneficiário da atividade, e de
essas encomendas só terem interesse para aquele
beneficiário, havendo uma exclusividade. O produto acabado, realizado pelo prestador da atividade,
só interessa a um determinado beneficiário; a situação identifica-se com a de um monopólio. O prestador da atividade, por via de regra, não consegue
ou não pode colocar o produto acabado para livre
transação no mercado, devendo entregá-lo àquele
beneficiário; normalmente, não será fácil encontrar
concorrentes deste beneficiário interessados naquele mesmo resultado, até porque, por vezes, o produto realizado pelo trabalhador vai ser incorporado noutros bens produzidos na empresa beneficiária . Esta exclusidade leva a uma espécie de relação
de monopólio, que conduz a um certo domínio do
beneficiário da atividade relativamente ao prestador da mesma."C58 >

• Inglaterra
A seção 23 (1) do "Employment Relations Act"
de 1999 confere ao secretário de Estado o poder de
conceder a proteção legislativa típica de empregados a quem não está, em princípio, submetido ao
estatuto laboralC59 >. Assim, o salário mínimo e a limitação da jornada, entre outros direitos, podem
ser aplicáveis aos trabalhadores em geral e não apenas aos empregadosC60 >. Cogita-se até da incidência
da aplicação de certos direitos laborais para o selfemployed, ao menos para aqueles que estão na zona
cinzenta entre empresários, empregados ou integrantes de paraempresas! 61 >! 62 >.
(57) Antônio Lemos Monteiro Femaudes ("Direito do Trabalho",
p. 134, grifos do autor).
(58) Pedro Romano Marli11ez (ob. cit., p.88).
(59) Simou Deakiu e Gi/liau S. Morris ("Labour law", Lexis
Nexis, Buttcrworths, 3' ed., Inglaterra, 2003).
(60) Simou Denkiu e Gillinu S. Morris (ob. cit., p. 180).
(61) Simou Denkiu e Gi/linu S. Morris (ob. cit., p. 181).
(62) Para aplicação de normas e princípios, como o da não discriminação ou do tratamento igual, é requerida n pessoalidade:
" A third category relates to the principie o f equal treatmcnt. Equal
treatment Iegislation extends to employment 'under a contract of
service or of apprenticeship or a contract personally to execute
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Relações de trabalho e de emprego e a nova
competência material
A Emenda n. 45/04 insere na competência trabalhista, de forma ampla, todas as relações típicas
de trabalho:
"Art. 114. Omissis
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, exceto os servidores ocupantes de cargo criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, da União, dosEstados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas."' 63 >
No Direito do Trabalho brasileiro sempre foi oferecida a distinção entre a relação de trabalho e a
relação de emprego. A primeira como gênero da
qual a relação de emprego seria apenas uma espécie, um desdobramento da primeira e, por sua importância, ganharia tratamento especial<f>.l> _
O traço diferencia dor entre os dois vínculos, originados pelo labor humano, reside na subordinação
considerada no seu aspecto jurídico, ou seja: a existência de um poder ou direito do tomador do trabalho (empregador) de dirigir e fiscalizar o serviço do
obreiro (empregado), inserido em uma atividade realizada em prol daquele, que está sujeito ao comando
e à disciplina do contratante do seu trabalho.
Esta nota típica nem sempre é fácil distinguir,
seja pela transformação que sofre o trabalho na atualidade, gerada pela nova economia, seja pelo elo
estreito existente entre determinados modos de
prestação de trabalho (vendedor empregado e representante comercial; diarista e empregada doméstica, entre outros) .
any work or labour' as well as to applicants for employment.
Agency workers have the protection of the equal treatment
principie in their relationship with the user o f their services.
The 'worker'concept therefore extends the protection of labour
law in to the category of the self-employed. However, certain of
the self-employed are still excluded. The first significant exclusion
relates to those who do not contract to supply personal services,
but who contract to supply an end product or service without
necessarily contracting to supply their own work and labour.
Where no element of personal service is present, commerciallaw,
rather than labour law, prevails. lt was for this reason that in
Slteelwn v Post Office Counters Ltd a sub-postmaster who
complained of discrimination contrary to the Disability
Discrimination Act 1995 was held to be outside the Act." (Simon
Deakin e Morris, ob. cit. p. 172) .
(63) Texto extraído do DOU, 31 de dezembro de 2004, ou seja,
antes do deferimento da liminar proferida pelo Ilustre Ministro
Presidente do STF.
(64) Mozart Victor Russomano ("Curso d e Direito do Trabalho,
91 ed., rev. e atua l., Curitiba: julho, 2002) bem resume este entendimento: "a relação de emprego é sempre relação de trabalho,
mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego, como
ocorre, v.g., com os trabalhadores autônomos (profissionais liberais, empreitadas, locações de serviços etc)". Entre outros expoentes que procedem a tal diferenciação, pode-se citar Eva ris lo de
Moraes Fi l/to e Antônio Carlos Flores de Moraes, "Introdução ao Direito do Trabalho", 51 ed., rev. e atual., p. 214, São Paulo, LTr,
1991 , Affonso Dallegrave, "Primeiras linhas sobre a nova competência da Justiça do Trabalho" e Maurício Godin/1o Delgado, "Curso de Direito do Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, pp. 279/80).
Contra: Octauio Bueno Magano, "Manual de Direito do Trabalho",
v. li, 21 ed., São Paulo: LTr, 1988, pp. 19 a 24.
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Essa circunstância, aliada ao quadro delimitado
anteriormente, obriga-nos a repensar os moldes da
relação de emprego e, mais importante, do próprio
Direito Material do Trabalho, para inserir no âmbito deste ramo do direito toda forma de trabalho que
guarde traço de pessoalidade, continuidade e, sobretudo, de dependência econômica<65 >< 66 >.
Na esfera da nova competência, a continuidade
e a dependência econômica serão fundamentais
para definir o que seja relação de trabalho para efeitos do art. 114, I e VI, da CF, pois, como lecionam o
culto Ministro do TST Orestes Dalazen< 67> e o festejado autor Amauri Mascaro Nascimento< 68 >, o movimento expassionista do Direito do Trabalho repercute,
necessariamente, na ampliação da competência da
Justiça do Trabalho, conforme atesta a Emenda 45/
04 ao trazer para a Justiça do Trabalho do nosso País
as demandas decorrentes da relação de trabalho.
Não se pode perder de vista que a CLT já admite, desde há muito, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar litígios decorrentes de determinadas relações de trabalho, como do avulso (art.
643, caput e art. 652, V, da CLT), pequeno empreiteiro e artífice (art. 652, a, III, da CLT), dentro da
cláusula constitucional que, desde 1946, autoriza o
Juiz do Trabalho conciliar e julgar outras relações
de trabalho, que não a de emprego, desde que autorizado por lei.
Com a Emenda n. 45/2004, o legislador afastou
a equação anterior. Assim, ao invés da relação de
trabalho ser apenas excepcionalmente da competência da Justiça do Trabalho, junta-se à relação de
emprego para compor a matéria básica, mais não a
única (incisos Il, III, VII, VIII, do artigo 114), sobre
a qual irá atuar a jurisdição laboral. Com isso, reduz o legislador constitucional o fosso entre trabalhadores em geral e empregados.
Resta agora à lei, à jurisprudência, à doutrina e
às entidades sindicais, a construção do arcabouço
de proteção do trabalhador que, não estando sob o
manto da relação de emprego, irá se dirigir à J ustiça do Trabalho<69 >, como já o fazem avulsos que, no(65) Alain Supiot, "Les nouveaux visages de la subordination", Droit Social, Février, 2000, n. 2, p . 137, Paris. Murriel FarreMagnan, "Le contra! de trava i! défini por son objet", in "Le travail
em perspetives," sous la direction da Alain Supiot, L.G .D.J., Paris, 1998, p. 120; Antonie Jeammaud, "L'assimilation de franchisés
aux salariés, Droit Social, Paris, n. 2, 2002, p. 158/164; José
Affonso Dallagrave Netto, "Inovações na legislação trabalhista",
LTr, 21 ed., São Paulo, pp. 164 e 163, 2002. Luiz Carlos Amorim
Robortella, de forma pioneira no Brasil, já sustentava desde 1994
esse ponto de vista na sua obra "O Moderno Direito do Trabalho" , São Paulo, LTr, p . 48-49.
(66) Não custa lembrar, mais uma vez, que a CLT fala apenas
em dependência no seu artigo 3 2, quando caracteriza o sujeito da
proteção da legislação laboral. A exigência de subordinação jurídica é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial.
(67) "A reforma do judiciário e os novos marcos da competência material da Justiça do Trabalho no Brasil", in "Nova Competência da Justiça do Trabalho", p. 159 .
(68) "A competência da Justiça do Trabalho para a relação de
trabalho", in "Nova Competência da Justiça do Trabalho", p. 27.
(69) A possibilidade dessa tutela já foi demonstrada no direito de diversos países. Resta agora ao Brasil implementá-la. Vozes
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tável exceção, gozam de ampla tutela no plano do
direito substancial (artigo 7Q, parágrafo único, da
Constituição Federal)<70>.
Aspecto relevante quanto ao alcance da expressão relação de trabalho, reside na controvérsia que
começa a surgir acerca daqueles que prestam serviços no âmbito de um vínculo de consumo.
Para nós essa discussão está fora de foco . A questão não é saber se a relação de trabalho compreende as relações de consumo com prestação de serviços (arts. 2Q e 3Q da Lei n. 8.078/90), mas se a relação de trabalho se apresenta marcada pela dependência econômica, com seus desdobramentos na pessoalidade e não-transitoriedade da atividade.
Estas são as características, como demonstrado
acima, que assinalam toda a revisão no âmbito
do Direito do Trabalho e a ampliação da competência
material para alcançar relações de trabalho que não
a de emprego. Este movimento em curso no direito
estrangeiro é o caldo de cultura, o pano de fundo, a
base mesma da opção feita na Emenda n. 45/04.
De modo que parece irrelevante, para efeitos da
nova competência material trabalhista, indagar se
o trabalho prestado se apresenta na moldura das
relações de consumo ou não. O que interessa saber
é se a relação de trabalho resta caracterizada pela
dependência econômica, com os traços de pessoalidade e continuidade dos serviços.
Conclusão
A agenda brasileira sobre flexibilização trabalhista está deslocada no tempo e no espaço. O grande debate hoje deve ter como centro um Direito
do Trabalho não excludente das formas atípicas de
trabalho.
Dessa maneira, evitar-se-á que pessoas, cuja
sobrevivência dependa do trabalho prestado em
favor de outrem, fiquem ao largo do manto protetor das leis estatais e das vantagens porventura
obtidas pelas entidades sindicais em negociação
coletiva.
neste sentido já são ouvidas. Com efeito, além do já citado
Dallagrave, podemos mencionar Jorge Luiz Souto Maior (Justiça
do Trabalho: A justiça do Trabalhador?, in a "Nova Competência
da Justiça do Trabalho", pp. 188/9) que assim opina: " ... no julgamento dessas novas questões a jurisprudência poderá até mesmo incrementar a aplicação de certos direitos trabalhistas às ditas relações jurídicas, o que se fará, certamente, em benefício da
salubridade da sociedade. Neste sentido, cabe lembrar que vários direitos trabalhistas, como remuneração justa, limitação da
jornada de trabalho, igualdade de oportunidades entre homens
de mulheres, não discriminaçào de qualquer natureza, por exemplo, são direitos inseridos na Declaração Universal dos Direitos
do Homem, não sendo, portanto, direitos exclusivos de trabalhadores empregados ."
Paulo Luiz Scllmidt ("Os Direitos Sociais do art . 7° da CF111110 nova i11terpretaçiio 110 judiciário trabalhista, in "Nova Competência da Justiça do Trabalho"), também assim se pronuncia.
(70) Cabe destacar que o caput do art. 7° da CF dispõe que
"São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social": aviso prévio, limitação de jornada, salário mínimo, etc. Este aspecto é muito bem
lembrado por Paulo Luiz Scllmidt (ob. cit., p. 308).
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As alterações da vida econômica estão a exigir
um novo enfoque sobre a noção de subordinação
(jurídica) ou, mais simplesmente, o seu abandono
pela concepção contemporânea da dependência
econômica, mais realista e abrangente, e, por isso,
benéfica aos que vivem do seu trabalho.
Conforme salientam Supiot e outros< 7 1), as relações e as estruturas que contribuíram para o nascimento do Direito do Trabalho superam os limites do vínculo de emprego. Cabe a esse ramo do
direito a tarefa de aglutinar todas as relações trabalhistas em um só ramo, um direito comum< 72 l a
todos aqueles que fazem do trabalho a sua fonte
de ocupação e sobrevivência.
Importante passo nesse sentido é a nova redação do art. 114 da CF, após a Emenda n. 45, que consagrou a competência da Justiça do Trabalho para
as demandas oriundas das relações de trabalho e
não apenas de emprego (regra geral no regime constitucional vigente até 2004) .

A

W

Impõe-se, no plano do direito substancial, a
pronta elaboração do arcabouço legislativo para
a imediata inclusão das relações de trabalho no âmbito do Direito Material do Trabalho. Acreditamos,
contudo, que a inserção dos trabalhadores dependentes economicamente na esfera do Direito Tutelar Trabalhista já pode ser realizada desde já, com
base no caput do art. 7Q, da CF, mediante negociação coletiva, arbitragem, mediação e construção
jurisprudencial, fundada na Declaração do Direitos Humanos e no capttl do art. 7Q da CF, com o que
não será afrontada a realidade posta pelas novas
relações sociais e econômicas e o escopo do legislador constitucional.
Acerca das relações de consumo, a questão não é
saber se na expressão "relação de trabalho" está compreendida a prestação de serviços realizada nos
moldes dos arts. 2Q e 3Q da Lei n. 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor), mas se ao trabalho se
apresenta com as características da dependência econômica, com os traços de pessoalidade e continuidade, comumente associados a este status, assimilados
pela orientação expansionista do Direito do Trabalho, que se reflete na nova redação do art. 114 da CF.
Assim, caberá à Justiça do Trabalho apreciar todas as relações de trabalho, incluídas, obviamente,
as relações de consumo que envolvam prestação de
serviços, sempre que presente a Dependência Econômica, conjugada com a pessoalidade e a permanência da atividade profissional.
(71) Supiot ("Les nouveaux ... ", p. 144) menciona nesta linha
as recomendações da comissão européia reunida para estudar esse
tema, publicadas sob o sugestivo título: "Au-de la de l'emploi",
Paris, Flammarion, 199, pp. 25 et s. et pp. 295. P. Chaumette (ob.
cit., p . 215) noticia, outrossim, a expansão da tutela em prol dos
trabalhadores independentes no plano jurídico e dependentes no
campo econômico, processo já encaminhado em outras searas
como a da saúde e seguridade do trabalho.
(72) "Les rapports de domination économique qui avaient
fondé la naissance du droit du trava i! s' étendent aujourd ' h ui bien
au-delà des limites du travail salarié. Le droit du trava i! a donc
bien vocation à devenir le droit commum de toutes les relations de
trava i!, salariées ou non" (SUPlOT, "Les nouveaux ... ", p.l44).
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SERVIDORES PÚBLICOS

1.

A Lei n.9.962, de 22 de fevereiro de 2000, resultante da EC-

19/98, distingue entre o funcionário exercente de atividades típ1cas do
Estado, submetidos ao regime estatutário e os demais servidores,
regidos pela CLT, contratados após a sua vigência .

•

2.

O regime estatutário é imposto por lei e não admite a

negociação das respectivas condições de trabalho. Daí a expressão de
LEÓN DUGUIT de se trata de um ato-condição, porque o estatuto legal
vigente não admite qualquer modificação das suas regras, integrantes
do Direito Administrativo.

3.

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, dos Estados, do
Distrito Federal e dos 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, I).

4.

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

dos Juízes Federais do Brasil, que obteve a

seguinte decisão liminar do eminente Ministro NELSON JOBIM, como
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"

3 -

Autonomia decisória e

e execução

----~

= órgão

quase

judiciário, com recurso em matéria constitucional para o

D - Cons "tuição de 1946 = integração no .Poder Judiciário =

--

~invés
de Conselhos

poder

normativo

represent ção paritária
Geraldo

~

Vivacqua

~

Geraldo e Délio, antes da

-·-·

E- Constituições 19 7/69 e 1988 mantiveram o sistema.
___..,_.., = Arbitr

judicial.

em facultativa, excludente da intervenção

= extinção da representação

2 -

--

classista.
--.

11 - Direito com arado = a ma1oria dos países possui organismos
administrativos ou judiciais pa a a solução dos litígios trabalhistas
-Ao contrário do que por veze

se afirma- ~erto Senador, com

reflexo da mídia, chegou a afirmar gue só o Brasil possuía J. T.

-LER- .
A.ne·x·o--------~-111 - Atualidades da JT = cerca de 2 milhõ

de novos processos por

ano.

A- 1.109 varas = 1 juiz para 70 mil da PEA..

B- 24 TRT'S
C -1 TST
D - Média de Conciliação = 45%
E -56% dos dissídios individuais não conciliados ou arquivados
sobem aos TRT'S
e 19% chegam ao TST.
/
F- Causas
~
2

,.

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 regras do direito judiciário e
processual comum a tribunais que foram instituídos
justamente com o objetivo de fugir, tanto quanto possível,
ao regime destas regras e princípios. Não fora a
necessidade de evadir-se - no 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"
5
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(

...

~

~

.

"estabelecer tabela de salários e normas reguladoras das condições de
trabalho"

em

determinados

ramos

de

atividades

profissionais,

'

A

"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. Fora isso, não.
....................................•....•.•...................•.•••.•.....•.•............. "

.

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:
"Admiti"'du 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, tratandose, 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
4
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As perspectivas da Justiça do Trabalho
(IAB- Abril de 2.004)
por Arnaldo Süssekind

I - Li eira evolucão = "Quem ignora o passado está se condenando a
a
repetir os seus erros" (Goethe).

---·--

A - Gênese = órgãos no OOT"«
1 - Juntas de Conciliação e Julgamento (1932) - Execução na

-

2 - Comissões Mistas de Conciliação (1932) =

~dia çãQ_

dos

conflitos coletivos
3- Conselho Nacional do Trabalho= órgão consultivo, em 1923;
i~ a _r_ecursal

da f§_ e inquéritos empresas de serviço

público, em 1934.

,...

~»~6~~

B- Qonstituição

~e

1934 = Justi a do Trabalho (art. 122), com

representação paritária
1 - Pro"eto Agamenon - Oliveira Viana (dez. 35 = Waldemar
Ferreira, relator na Comissão de Constituição e Justiça,
contra poder normativo, por entender delegação do Poder
Legislativo proibida.
2- Oliveira Viana = LER Anexo A, págs. 4 e 5.
3-- Parecer relator aprovado em 8 de junho de 1937; mas em 10
de novembro foi instituído o Estado Novo e fechado o
:::...:...:~~~----

,....__

·- -- ---..

Congresso.

C- Carta Políti

'
-Vinculada

jjj937

=J

-criação em

~'

regulamentada

m 1940 e instalada em 1° de maio de 1941.
~

~ ~ par

J- Representação

uestão administrativas.

p~ia ~ p~ r n_ormati~ .

~~~~

3 -

Autonomia decisória e de execução = órgão quase
judiciário, com recurso em matéria constitucional para o

STF.
Constituição de 1946 = integração no Poder Judiciário

=

Tribunais,

-

O -

invés

de

Conselhos

-

poder

normativo

representação paritária

Geraldo _... Dutra _... Vivacqua

~

Geraldo e Délio, antes da

promulgação.
E - Constituições 1967/69 e 1988 mantiveram o sistema.
1 - 1988 = Arbitragem facultativa, excludente da intervenção
judicial.
2 -

Enlenda n° 24, de 1999

= extinção

da representação

classista.

ti - Direito comparado

=a

maioria dos países possui organismos

administrativos ou judiciais para a solução dos litígios trabalhistas
-Ao contrário do que por vezes se afirma- Certo Senador. com

reflexo da mídia, chegou a afirrnar que só o Brasil possuía J. T.

-LER- Anexo A, págs ... 13 a 17

111 - Atualidades_dV.! = cerca de 2 milhões de novos processos por

ano.
A -1.109 varas= 1 juiz para 70 mil da PEA..
B- 24 TRT'S

C -1 TST
D- Média de Conciliação= 45°/o

E - 56% dos dissídios individuais não conciliados ou arquivados
sobem aos TRT·s e 19°k chegam ao TST.

F-Causasd-.hipertrofia(f.

~ ~ ~ ~)
2

1 - Conscientização dos
domésticos

"?-A.) .

2 - Alta-rotatividade da mão-de-obra.
a)

Euro a = 41,5% da PEA mais de 1O anos, com aumento
de O, 16°/o na produtividade até + 7 anos (DG = da OIT
Conf. de junho de 2003)

b) Euro a = flexibili

ão visa reduzir custos pelo aumento

--

da produtividade; América Latina, pela redu ão de

~

<J.!.reitO!_ e condições de trabalho (Urj &

=flexibilização

desumana = Fórum TST, abril de 2003).
3 - Contratos simulados = terceirização e cooperativados em
fraude à lei ~~~~ .
4 - Em pregados .n!o re istrados.

6- Normas processuais in....:.:a~d~~a~d~a~s P!@!. J.T.

IV- Nossas su estões

-

A - Abolição dos P.rivilé ·os das entidades de dir ito público,

-

inclusive o recurso ex-offício:

8- Reduç.!_o dos recursos, inclusive maior limitação nas ações de

-rito sumário ou sumaríssimo.

C- Ma' orar o .YIDQ_r da multa por liti ância

~ má

fé.

D- Execução

-1)

)

Sentença
condenatória com valor
,.
...........
,---- líquido, salvo quando
impossível.

2)

Am lia ão

significativa

do

de ósito

da

condenação{~oCI6},

facultada a sua redução pelo Juiz, em situações especiais,
sobretudo em

razão

das

dificuldades

financeiras

do

devedor.
3)

Majora ão dos :juros
de mora até liquidação da sentença.
:.--- -

3

E - Dissí · s coletivos - transformar o poder normativo em poder
cq

'

arbitral, limitando o ajuizamento do litígio coletivo de natureza
t

"-..

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
ás necessidades inadiáveis da comunidade( o Lr)·
I
3) por qualquer das partes, após o decurso do prazo de 60 dias,
durante o qual tenha malogrado a negociação direta, seguida
de mediação.

F- Quanto à divergência entre a adoção da súmula vinculante ou da
impeditiva de recurso, creio pertinente reproduzir 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, cerrase via norma de
renovação do Direito".
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LAH-ALEX

SA.NTA CASA DA ~1'ISEUICÓRDIA DO RIO DE .JANEIRO
MESA E JUNTA- 07-07-2005

•

MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND - Sr. Provedor, meus Irmãos,
atra\'és da Medida Provisória aludida pelo Provedor, o Direito
Brasileiro consagrou um princít>io do Direito Romano que durante
muitos séculos não se aplicava, chamado 1tulitatis quaerelas, em virtude
do qual os pretores, ainda que decidissem no sentido de afirmarem
uma obrigação, essa obrigação, d~de que houvesse uma nulidad~
insanável, não seria exigível.
A ~Iedida Provisória 2180, de 24 de agosto de 2001,
introduziu no Art. 884 da CLT, no Capítqlo "Execução das Decisões'',
um parágrafo com a seguinte redação:
"Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou
ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, ou em aplic.a ção ou interpretação ticJ_as ~r incompatíveis com
~ Constituição F ederit,'.
Isso se aplicaria mesmo ao processo transitado em julgad2.
E na hipótese focalizada pelo Provedor, a llltima tentativa de ação
rescisória não teve êxito até por defeito, digamos assim, no
ajuizamento da ação. Essa condenação da Santa Casa concernente à
aplicação dos planos Collor e Verão acarretam um déficit enorme, que
está em execução numa das Varas da Justiça do Trabalho.
Ocort·e que, quando foi decidid9 que o Plano Collor e o
Plano Verão feriam direito :1dquirido constitucional, e, portanto, os
trabalhadores tinham direito ao reajuste negado por esses dois Planos
que suprimiam/ um mês de inflação para sua incidência, esses
empregados/v~nctram as questões injcialmeüte na Justiça do
Trabalho. Começaram a sair condenações pela Justiça do Trabalho,
no sentido de pagar a diferença, que tinha um efeito dominó, inclusive
~ IY\'\Jb~~ ·
na Santa Casa.
A decisã·o:,: do Supremo Tribunal Federal se me afigura
mais política que jurídica, tendo em vista que o empreendimento
econômico nacional ia sofrer uma ntptura viqlenta. O STF, \'Oito a
repetir, em decisões reit~radas, para evi·t~r um c.aos na
economia
nacional, declarou com ,todas as letras. que não
havia
direito
adquirido ao cômputo da'quelesmes~s de inflação e, portanto,
.Justiça
do
não eram devidos os reaj..stes Já declarados pela
Trabalho. Em conseqüêricia, o TriblJnaJ .Superior do Trabalho
baixou uma sumula de jurisprudência uniforme, na córlfunnid.ade
do que decidira o STF .
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Por que perdemos a questão? l)erdemos a questão porque
a ação rescisória tentada pelo advogado da Santa Casa, visando à
aplicação da jurisprudência do STF, por aspectos de procedimento
não foi conhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Então 1 o
c.rédito que está hoje }>ara ser executado, no meu entend er~ não é mais
exigível. Vou reler o parágrafo, porque, tal como a quaerela lllllitatis
do Direito Romano, ainda que os pretores tivessem decidido algo antes
de cumprir a obrigação, seria possível a declaração de inexistência da
condenação:_
"Considera~se inexigível o título judicial fundado em lei ou
ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal - é o caso --, ou em aplicação ou interpretação tidas por
incompatível com a Constituição~ Os dois pressupostos estão afirmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
Quando tive conhecimento dessa ~isposição ao estudar um
caso do qual me foi pedido parecer, na mesma hora eu me lembrei da
Santa Casa. Procurei ouvir dois juristas de valor, um que eu considero
o maior processualista brasileiro, Barbosa Moreira, meu confrade na
Academia Brasileira -de Letras Jurídic.as, e ele confirmou que agora ~
em face da introdução desse princípio do Direito Romano no Dit·eito
Brasileiro, realmente, mediante ação declaratória, seria }lossível o juiz
da execução declarar que não tem mais eficácia aquela decisão.
Conversei também com o Professor titular da cade.ira de
Direito C i"il da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Professor Francisco Amaral1 que me disse a mesma coisa.
O caso seria de rescisória, mas como não há mais condição de
rescisória, e como é inexigivel e ainda não foi pago, o procedimento
seria uma ação declaratória no juizado onde corre a execução1pedindo,
na forma dessa norma,~ja declarado inexistente o débito. Se o juiz
porventura não se afirmar nesse sentido, caberiÍ ~
para o Tribunal Regional do Trabalho.
Esta a declaração que fiz ao Provedor por telefone,
contente por ter achado um caminho que, a meu ver, deve ter êxito.
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