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Introdu~ão: O SIGNIFICADO DE UMA NOVA CONSTITUIÇ~O. 

O DIREITO COLETIVO DO TRABALHO NA NOVA CONSTITUIÇ~O. 

I ~ T R O D U Ç ~ O 

Quando se aprova uma Constituição, sua vigência é imediata. Sua for~a 

normativa se irradia sobre todas as normas vigentes: Leis, decretos, 

portarias e demais atos normativos. E o que for incompatível com a no
. I 

va Constitui~ão é revogado. O que for apenas parcialmente incompatí-

vel se derroga, na parte incompatível. Por exemplo: a nova Constitui-

ção não revoga toda a CLT mas apenas parte dela. A parte que trata da 

organização sindical estará quase toda revogada porque a Constituição 

estabeleceu o princípio da autonomia sindical e proibiu o Estado de 

interferir ou intervir na organização e funcionamento dos sindicatos. 

Mas qual a eficácia das normas constitucionais? 

Antes se dizia que âs normas constitucionais seriam de duas naturezas: 

as normas programáticas (sem eficácia imediata, eram apenas diretrizes 

ou programas, para inspirar o legislador a elaborar as leis que tor-

nassem esses programas viáveis), e · as normas auto-aplicáveis, que pro-

duziam efeito desde logo, independente de regulamenta~ão. 

Esta classifica~ão das normas constitucionais já não prevalece. Moder-
• ' 

namente costumam-se dividir as normas inseridas numa constitui~ão em 

três categorias: 

a) Normas de eficáaia plena e imediata - são as que produzem efeito 

pleno e imediato. Por exemplo, quando a Constituição proibe o trabalho 

do ~enor de quatorze anos, a não ser na condi~ão de aprendiz (Art. 6!, 

XXXIII), não é necessário acrescentar mais nada. A norma é de eficá-

cia plena e imediata; 
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b) Normas de eficácia limitada- são as que carecem de regulamentação 

posterior, mas cujo princípio~ desde logo, tem eficácia. Está neste 

caso o dispositivo que assegura a autonomia sindical (Art. 8!, I). Em

bora não surja Qma lei imediatamente regulamentando a organização sin

dical, esta norma, de eficácia limitada, já tem o efeito de revogar 

tudo que seja com ela incompatível; 

c) Normas de eficácia contida - são aquelas cuja eficácia a Consti-

tuição condiciona expressamente a uma lei futura. Por exemplo, a ga-
: I 

rantia de participação nos lucros: a Constituição assegura como direi-

to do trabalhador a participação nos lucros mas condiciona expressa~ 
' 

mente a eficácia desta norma ao que vier a ser definido em lei poste-

rior (Art. 6!, XI). 

Esta é a orientação que prevalece no Direito Constitucional moder-

no, desde a Constituição Italiana, mas sobretudo a partir das car~ 

tas constitucionais de Portugal e da Espanha. 

Dito isto., gostaria de deixar claro que as normas de eficácia ple-

na são aplicadas desde logo e alcançam os casos em curso. Quer 

dizer, não se pode alegar que os casos em curso não estariam 

abrangidos porque se trataria de ato jurídico iniciado antes, na .. 
vigência de lei anterior. A norma de eficácia plena toma a relação 

jurídica de trato sucessivo no seu desenrolar, no seu próprio cur-

so, e a ela se aplica (como não estou falando só para advogados, 

devo esclarecer que relação jurídica de trato sucessivo é aquela 

que gera obrigaçõ~s sucessivas no tempo, mês a mês, por exemplo, 

como é o caso do c r ntrato de trabalho, em que todo mês o empregado 

trabalha e todo mês o empregador lhe paga o salário). Esta relação 

de trato sucessivo é alcançada, no seu curso, pelas normas consti-
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tucionais de eficácia plena. Por exemplo: o empregado adquiriu 

direito a férias antes da promulgação da Constituição. Completou 

seu período aquisitivo antes de 5 de outubro/88. Não gozou as fé

rias. O empregador escala esse empregado para gozar férias no dia 

15 de outubro/88. Está em vigor a nova Constituição. As férias 

têm de ser gozadas de acordo com a nova Constituição. Outro caso: 

o empregado iniciou o gozo de 30 dias de férias no dia 1! de outu

bro, e no dia 5 de outubro é promulgada a nova Constituição. Que 

acontece? Se a Constituição tivesse aumentado as férias de 30 pa-

ra 40 dias, não haveria repercussão. Mas =téndo a Constituição al-

terado não a quantidade de dias mas a remuneração dos dias, ou se

ja, estabelecido que as férias continuam de 30 dias mas sua remu-

neração fica acrescida de um terço do seu valor, então o acertado 

será pagar proporcionalmente o novo valor. Ou seja, os dias de 

férias ainda não gozados a partir de 5 de outubro serão remunera

dos com o acréscimo de 1/3 de seu valor. Esta matéria certamente 

vai gerar muita controvérsia nos tribunais porque o empregador,já 

tendo pago as férias antecipadamente como mandava a lei, não vai 

querer ccmplementar a diferença decorrente da nova lei,por enten-

der que já havia CQmprido sua obrigação dentro do que dispunha a 

, lei, no momento em que o empregado entrou de férias. Mas, dentro 

do princípio de que as normas de eficácia plena se aplicam aos 

casos em curso, sem dúvida que o correto será -aplicar a nova regra 

a partir do momento em que entrou em vigor, cobrindo os restantes 

dias de férias ainda não gozados. Mas só o tempo irá 
, 
e que 

cristalizar o entendimento dos tribunais. No início de vigência 

da Constituição, cFrtamente as controvérsias serão muitas. 

Feita esta ligeira introdução, passemos a examinar o direito coletivo 

do trabalho, na nova Constituição. 
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ORGANIZAÇAO SINDICAL 

A importância da organizaçao sindical é que quanto mais fortes e re-

pr~sentativos são os sindidatos, menor se torna a necessidade da in-

tervenção do Estado nas relações entre patrões e empregados. 

Por isso, nos pq1ses como os Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, onde 

o sindicalismo é fort~, o Estado quase não edita leis sobre as rela-

ções de trabalho. Os sindicatos é que obtêm, através de negociação co-
i . : I 

~etiva, as normas reguladoras de seu trabalho. 

Há, portanto, uma esca~a de intervenção do Estado nas relações de tra~ 

balho. Há pa1ses em ~ue esta intervenção é pequena (como nos Estados 

Unidos), há pa1ses em que e~a é de n1vel médio (Espanha, França, Itá

lia, A~emanha) e finaimente há pa1ses onde essa intervenção é grande, 

como no Brasil. Ou seja: a intervenção do Estado se faz tanto maior 

quanto mais fraca forl a organização sindical. 

No 
I 

Brasi~, pelo fato de, durante muito tempo, a organização sindical 

ser fraca, forte foi a presença do Estado. O que estabelece até um 

certo paradoxo porque se cria a1 uma espécie de c1rculo vicioso: o Es

tado é intervencionista porque o sindicato é fraco mas a presença do 

Estado gera uma atividade sindical fraca, com menor número de sindica-. ' 
lizados atuantes. 

Esperava-se que, na Constituição de 88, a intervenção do Estado fosse 

menor. Mas, isto não l correu. A atual Constituição deu ao Direito do 

Trabalho maior atençã1 do que todas as constituições anteriores. O 

cap1tulo trabalhista J\a atual Constituição é quase Qma pequena CLT. 

Desce a detalhes de pe centuais das horas extraordinárias. Detalhes de 
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remunera~ão de férias e outros que refogem totalmente da matéria pro~ 

priamente constitucional.· Ela ·é· portanto amplamente intervencionista. 

o que, a meu ver, não é bom, porque isto vai diminuir muito o espa~o 

que se deveria deixar para a negocia~ão coletiva. 

A' respeito das rela~ões sindicais, cabe dizer que, segundo o direito 

de vários pa1ses e a Conven~ão 87 da OIT, a liberdade sindical tem 

três n1veis: 

a) Liberdade sindical. coletiva ou de grupo • é o direito que têm os 

grupos de trabalhadores ou de empresários de organizarem sindica• 

tos. E o direito de poderem organizar quantos sindicatos quiserem 

na mesma localidade, por empresa, por categoria, por profissão ou 

por oficio (que são mais ou menos as nossas categorias diferen-

ciadas), como quiserem. Este direito a Constitui~ão de 88 não 

assegurou. Ela não reconhece a liberdade coletiva ou de grupo. 

b) Liberdade sindical individual • é o direito do trabalhador ou do 

empresário de ingressar, permanecer ou sair livremente do sindi· 

cato que bem entenderem. E o direito de escolha, de adesão e de 

permanência no sindicato. Este direito também a Constitui~ão não 

assegurou. Cada empregado está vinculado a sua categoria e cada 

categoria só poderá ter um sindicato, na me~ma base territorial. 

Se a Constitui~ão tivesse assegurado a liberdade sindical indivi• 

dual, o sindicato poderia ser organizado por empresa. Poderia ha-

ver, por exemplo, o sindicato dos empregados da Vale do Rio Do· 

ce, com base em todo o território nacional, e com as diversas 

delegacias nos locais onde se fizessem necessárias. Mas isto não 

aconteceu e os sindicatos só poderão ser ~rganizados por cate~ 

I 

I 
.. I 
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goria e não por empresa. E cada categoria só poderá ter um sindi~ 

cato na mesma base territorial. Permaneceu, portanto, a regra ho-

je existente da unidade sindical; 

c) Autonomia sinJ ical - é a liberdade sindical exercida, não pel os 

grupos nem pelos indivlduos, mas pelo sindicato em si, como pes

soa jurldica. A autonomia sindical visa a assegurar liberdade de 

funcionamento ao sindicato, sem a interferência do Estado. Vamos 

verificar que o art. g: da Constituipão ·de 88 só assegurou a li~ 

berdade sindical sob este último aspecto. Garantiu apenas a au~ 

tonomia sindical. 

Cabe aqui examinar como se comportarão as categorias diferencia~ 

das na nova Constitui~ão. A meu ver, esta parte da CLT permanece 

~m vigor, porqJ e não é incompatlvel com ela. As categorias dife~ 

renciadas são aquelas em que os empregados que as compõem estão 

caracterizado~ I por uma atividade especlfica (motoristas, dese

nhistas, telefonistas, etc.), ou por uma diplomapão também espe~ 

clfica ' (profis ~ões liberais). 

O fato de a associapão ser por categoria pressupõe também 

existência do elnquadramen to sindical. De outro modo haveria 

a 

uma 

interpenetrapão da representatividade de.~ sindicato na de ou

·tro. 

Mas al vai surgir muita dúvida. Muitos vão sustentar que a CLT 

nesta parte es1i revogada. E a1, ou terá de surgir logo uma nova 

lei de enquadr~ento sindical, ou cada confederação sindical vai 

fixar suas categorias e dar os detalhes para a operacionalizapão 

do enquadramentJ sindical. E posslvel até que esta venha a ser a 

solução. 
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A lei poderá estabelecer que uma Comissão interconfederal ou a 

respectiva confederayão, ou em livre negociação entre empregado e 

empregador, seja a questão resolvida. Só não poderá isto ser fei~ 

to pelo Governo porque o Estado está proibido de invervir na or

ganiza~ão sindical. Mas ainda assim entendo que o Governo poderá 

exercer uma fun~ão de media~ão. Ele não poderá decidir. Mas po-

derá formar uma comissão tripartite (empregado, empregador e Go~ 

verno) para tentar mediar soluções. 

' I 

A mesma coisa poderá haver no caso das questões de base territo~ 

rial. Esta agora deverá ser fixada no estatuto do sindicato, e 

não mais autorizado pelo MTb. Se houver problemas de interpene

tração, ou serão resolvidas pelo Judiciário, ou por uma comissão 

tripartite em que o Governo medeie a solução. 

Dal porque entendo que uma nova lei de enquadramento sindical é 

urgente, para ~stabelecer a competência ou o modo pelo qual serão 

resolvidos estes conflitos: ou através da confedera~ão, ou por 

uma comissão em que o Governo terá a fun~ão de conciliar os con-

flitos e mediar as soluções. 

Ainda me parece que a mediação do Governo é o melhor caminho • . ' 
Porque se não for assim o assunto vai ser resolvido na justiça 

comum. Então a questão vai bater na mão de um juiz de direito 

que não vai saber ao certo o que é categoria, pois não é especia• 

li~ado em Direito do Trabalho. De sua decisão ainda caberá re-

curso, que poderá ir até ao Supremo, e então se levará 15 anos 

para resolver uma pendência sobre enquadramento sindical. 
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CONTRIBUIÇlO SINDICAL 

A contribuição sind~cal obrigat6ria foi mantida pela nova Constitui-

pão. Além disto, criou~se Qma nova espécie de contribuição compuls6~ 

ria. Ou mais do que isto: deu-se ao sindicato o poder de tributar 
I 

(art. 8!, IV). A assembléia geral do sindicato poderá fixar uma con-

tribuipão por semana, ou por mês, a seu critério, que incidirá sobre 

os salários dos empregados da categoria, e será'compulsoriamente des~ 

contado I em folha, tanto para associados dos sindicatos como para não 

associados. O sindicato poderá cobrar inclusive de modo diferenciado: 

mais leve para os s6cios e mais pesado para os não associados. ~ o 

exercício do poder tributário ilimitado, que a pr6pria União (que é 

detentora deste pode ~ ) não tem. A União tem restrições a seu poder de 

tributar: condicion~ento aos fatos geradores pré-relacionados, prin

cípio da anualidade, ~brigação de prestar contas dos tributos arreca-

dados a través 
I 

da apreciapão das contas do Governo pelo Tribunal de 

Contas, etc. O sindif ato não tem estes limites. Eu acredito que o bom 

senso prevalecerá. Deverá vir uma lei regulamentando esta matéria, 

tarâ\ e. mais cedo ou mais 

AUTONOMIA SINDICAL .. 

Pela nova Constituiçã@, o sindicato não precisa mais obedecer ao sis~ 

I 
tema padrão de estatuto social, nem ter esses estatutos aprovados pelo 

Ministério do TrabalhJ . Acabou•se toda a sistemática anterior de que 

os trabalhadores, par J organizarem um sindicato, tinham de organizar~ 
se previamente em Qj a associação, que s6 depois de transformava em 

sindicato pela outorgJ de uma carta sindical. 
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Agora é tudo diferente: o~ interessados se reunem, redigem livremente 

seu estatuto, levam esse estatuto a registro no órgão competente, e 

está criado o sindicato em condi~ões de legalmente representar a cate~ 

goria. ~ claro que esta liberdade é dentro da ordem jurídica. O sin~ 
~ 

dicato não pode estabelecer em seus estatutos que vai derrubar o go~ 

verno, ou praticar crimes mas tem plena autonomia, dentro da lei. 

ESTABILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL 

A nova Constitui~ão assegura a estabilidade do dirigente sindical, 

desde o registro de sua candidatura até um ano depois de terminado seu 

mandato. Esta garantia já havia na lei. A novidade é que foi agora 

elevada a preceito constitucional. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

.o art. 5!, LXX, da Constituição faculta aos sindicatos e associações 

civis, inclusive às centrais sindicais, impetrarem mandado de segu. 

rança coletivo •. Até agora, o mandado de seguran~a era um instrumento 

que se usava para defesa do direito individual do cidadão. Mas agora 

poderá ser impetrado por pessoa jurídica para defesa coletiva dos di~ . ' 
reitos de seus associados. 

SUBSTITUIÇlO PROCESSUAL 

Na fase de elaboração da Constituição, houve proposta e chegou a ser 

aprovado, na Comissão de Direitos Sociais, um amplo direito de substi~ 

tui~ão processual do sindicato (para os que não são advogados, devo 
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esclarecer que a substitui~ão processual ocorre quando alguém é titu

lar de um direito m~s a !.tei autoriza que outro possa exercer esse di ... 

reito em nome dele. Isto ocorre, por exemplo, com o menor, que é titu• 

I , i lar do direito, mas quem o exerce em seu nome e o pa ou o tutor, na 

condi~ão de substituto processual). No caso do sindicato, a legisla

~ão atual já assegl ra que este pode ser substituto processual do em

pregado nas a~~es de cQmprimento de dissldio coletivo. A mesma coisa, 

com referência às a~ões para obter os adicionais de insalubridade e 

periculosidade. Pois bem, chegou a ser aprovado, na Comissão de Direi~ 
:· I 

tos Sociais, o amplo direito de substitui~ão processual para o sindi ... 

cato mas, na Comissão de Sistematizaç~o, isto foi modificado e o as ... 

sunto foi remetido lã regulamentação da lei ordinária, que irá definir 

quais os casos, além dos dois já citados, em que o sindicato poderá 

ser substituto processual do empregado. 

APOSENTADOS 

Tinham 
I 

apenas o direito de votar nas elei~ões sindicais. Agora ad ... 

quiriram também o direito de ser votados. Surge a1 a nova situação do 

ex ... empregado sindicalizado, que poderá tornar ... se dirigente sindical. 
. - I 

AS CENTRAIS SINDICA~S 
I ' 

Estão e continuam f9ra da organiza~ão sindical. São simples socieda ... 

des civis. Não são ~or isso beneficiárias das contribuições sindicais. 

Nem podem decretar reves, embora o façam. E, como podem receber con ... 

tribui~ões sindicai voluntárias, certamente vão recebê-las. 
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CONVENÇOES E ACORDOS 

I 

As convenções coletivas são um pacto intersindical. Um pacto em que 

são partes os sindicatos ou órgãos sindicais de patrões e de emprega-

' dos. Os acordos coletivos são os pactos em que de Qm lado está o sin-

dicato dos empregados e de outro está a empresa diretamente, não re

presentada pelo seu l sindicato. 

A Constituição de S8 torna obrigatória a participação dos sindicatos 
I 

na negociação coletiva. Em outros países, sobretudo nos Estados Uni-

dos, é comum as partes colocarem na Convenção coletiva uma cláusula 

pela qual os trabalhadores se obrigam a não fazer greve na vigência 

da Convenção. ~ a f. enúncia à greve, enquanto vigente a Convenção. Va-

ie a pena tentar es f a praxe agora no Brasil. 

FLEXIBILIZAÇJ\0 

A Constituição trouxe uma coisa nova, a flexibilização ou cláusula de 

flexibilização, que é a possibilidade de reduzir direitos em função de 

uma razão superior, desde que negociada em convenção ou acordo coleti-

vo. Esta foi a palavra da moda na Europa, sobretudo na Espanha, nos 

anos 80. 

A Constituição brasileira de 88, em três casos_ expressos, admite 

chamada cláusula de \flexibilização: ao tratar da irredutibilidade 

a 

dos 
I 

salários (Art. 7!, li), diz que os salários são irredutíveis, salvo 

convenção coletiva. uando permite a compensação das jornadas de traba 

lho (art. E, no famoso caso da jornada de 6 horas para 

turno ininterrupto e revezamento, onde também aQmite a conciliação 

dos interesses empr f sariais e dos trabalhadores, mediante 

coletiva (Art. 7~, XttV). 

negociação 
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PACTO SOCIAL 

Chama~se pacto social um acordo amplo entre empregados e empregadores 

pàra disciplinar os pre~os, certas condi~ões de trabalho e os salá~ 

rios. Sob o ponto de vista da macroeconomia é muito Lmportante porque 

evita que se implante o vale~tudo para quem tenha mais poder. Porque 

quando os empregados de São Paulo, organizados em sindicatos podero• 

sos, impõem certas conquistas, o pr:e~o dest~s,conquistas é repassado 

ao consumidor. Então · o empregado do Nordeste, ou do Norte, que compra 

qualquer bem industrializado em São Paulo, está pagando o pre~o destas 

vantagens que lhe foi repassado no pre~o do produto. Isto é uma forma 

de privilegiar os empregados que gozam de for~a e de um sindicato po~ 

deroso. E de privilegiar também Qma região que já tem forte poder eco~ 

nômico, como é São Paulo. O pacto é importante para evitar que sejam 

drenados ou sugados os recursos econômicos do pa1s, para regiões eco. 

nomicamente mais fortes, e para elites operárias já razoavelmente bem 

tratadas, em preju1zo de outras áreas econômicas mais pobres e estra. 

tos de trabalhadores em estágio inferior de poder e de organiza~ão. 

ARBITRAGEM 

f • 

Quando malogra a negocia~ão coletiva,as partes têm dois caminhos: o 

diss1dio coletivo ou a arbitragem. Até agora, só se tinha o diss1~ 

dio coletivo (não estou falando da greve, que é um fato paralelo). 

Mas, com a nova Constitui,ão, vai haver uma segunda possibilidade, que 

é a arbitragem. O art. 114, § 1!, da Constitui,ão, diz que, frustrada 

a negocia~ão, as duas partes, por consenso, poderão eleger árbitro pa~ 

ra resolver o impasse, comprometendo-se a obedecer o que o árbitro es-
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tabelecer como razoável para· solucionar a questão. Este recurso ao ar.p 
I 

bitramento já existf no Brasil, previsto no Direito de Processo Civil. 

Mas no Direito do Tt abail.ho só agora passa a existir. E a consequência 

de sua uti~iza~ão é que, depois que as partes concordam em submeter a 

questão a Qm árbitro, e de acolher sua decisão, só poderão ir à Justi~ 

~a para discutir questões formais, dúvidas sobre a extensão e o a~can.p 

I , l - , ce de uma ou outra
1

cil.ausu· a, mas nao para discutir o merito do caso~ 

O laudo do árbitro tem o efeito de ~oisa juigaqa. 
I 

DISSIDIO COLETIVO 

~a outra alternativa de resolver o conflito trabalhista não acertado 

em negocia~ão coletiva. ~ a forma conhecida de submeter o caso à Jus~ 

I tiça do Trabalho, a que já estamos habituados. 

GREVE 

Pela nova ·constitulição, a greve se tornou ampla mas não irrestrita 

(~rt. 9:, c/c art. 3r , VII e 42, § 5!). 

A Constitui~ão tratou diferentemente a greve, dividindo-a em três gru-

pos: \ . ' 
a) Nas empresas \ privadas, a greve é um direito amplo, embora su~ 

jeito a restrições (art. 9!). Os serviços indispensáveis à co

munidade não \ odem parar, e os abusos da greve podem ser puni~ 
dos. 

O piquete, or exemplo, com as caracter1sticas que assumiu 

aqui no Brasi· , continua proibido. O piquete é para fazer pro ... 

paganda, não t ara praticar vio~ência. Eàe é meio de catequese, 

de convencimeAto, não meio de coa~ão f1sica ou de depreda~ão do 

patrimônio; 

i 
I 
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b) Na administra~ão pública direta e indireta dos três n1veis de 

governo (União, E~tados e Munic1pios), a greve só será poss1vel 

"nos terinos e nos limites definidos em lei complementar" (art. 

37, VII). Portanto, os funcionários públicos civis da União, 

dos estados e dos munic1pios, e os empregados das empresas pú~ 

blicas e sociedades de economia mista poderão livremente sin~ 

dicalizar-se (art. 37, VI), mas só poderão fazer greve nos ter~ 

mos e nos limites que vierem a ser estabelecidos em lei compl e-

mentar (art. 37, VII). 

Trata~se nitidamente de uma regra de eficácia contida, porque a 

Constitui~ão !assegurou o direito mas condicionou o seu exerci~ 

cio à existêdcia de lei complementar que deverá regulamentá-la, 

para definir !os termos e os limites de seu exerc1cio. 

E não vale argumentar com o art. 173, § 1!, onde está dito que 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista se su~ 

jeitarão ao regime jur1dico próprio das empresas privadas, in~ 

clusive quanto às obriga~ões trabalhistas e tributárias, porque 

· esta ~ a regrr a geral. Mas quando a lei estabelece uma regra 
I 

geral e, ao l i do dela, também uma regra especial, para determi• 

nado caso cor creto, a regra especial prevalece para os casos 

que especifici , por constituir uma exce~ão à regra geral. As

sim, a Constitui~ão estabelece como regra geral o amplo direito 
f • 

de greve, para todos os trabalhadores (art. 9!). Mas, ao l ado 
I desta regra geral, determinou que, no caso especial dos funcio-

nários públibos e dos empregados das empresas públicas ou de 

economia mis ba, esta regra é mais restrita e só poderá ser 

exercida den bro de condi~ões e limites mais estreitos que vão 

ainda ser fix l dos em lei complementar. 

E certo que eJ ta interpreta~ão não será aceita com tranquilida

de. Haverá ls que, por exemplo, vão di~er que, enquanto não 
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vier a lei complementar estabelecendo estes termos e condi~ões, 

os titulares do direito de greve, na administra~ão pública di

reta e indireta, poderão exercê~lo de maneira ampla, como os 

demais empregados. E tenho a impressão de que, nas atuais 

circunstâncias, esta interpreta~ão menos restritiva até venha a 

prevalecer. Se prevalecer a interpreta~ão mais branda, de que 

os funcionários públicos e empregados de empresas públicas e de 

sociedades de economia mista, enquanto não sair a lei comple~ 

mentar prevista no art. 37, VII, poderão exercer a greve, su~ 

jeitos apenas aos limites a que também estiverem os empregados 

d~s empresa~ privadas, então precisamos detalhar mais quais são 

estes limites: Os empregados de empresas privadas poderão fazer 

greve desde que não seja em serviços ou atividades essenciais, 

nem seja prejudicado o atendimento das necessidades inadiáveis 
I 

· da comunidade (art. 9! e §§ 1! e 2!) • ··1 

E claro que virá for~osamente uma lei que definirá quais serão 

os servi~os ou atividades essenciais; e como deverão ser aten ... 

didas as necessidades inadiáveis da comunidade, em caso de gre• 

ve. Esta lei deverá também estabelecer a pena que deverá ha-

ver, para o caso de descumprimento. 

Quanto à legisla~ão anterior, o DL 1632'está derrogado. Mas o 

Código Penal (arts. 197 a 202) e os arts. 27 a 29 da Lei 

4330/64 continuam em vigor. Porque o direito de greve não é 

absoluto. Vai até onde não afete os chamados sobredireitos: o 

direito à vida, à seguran~a e à saúde de terceiros, ou outros 

direitos protegidos por lei como a honra e a integridade f1si-

ca. 

I 
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O sujeito de direito para fazer a greve é o sindicato, não gru~ 

pos isolados de émpregados. O sindicato é quem negocia, quem 

faz a greve ou pede instaura~ão do dissídio. Não os empregados 

de per si. 

Quanto aos piquetes, sua fun~ão é o aliciamento e a propagan-

da, não-impedir pela for~a a entrada ao trabalho. 

No Brasil, a impressão que . se tem é .q1y1e piquete significa o 

grupo de sindicalistas que tem por fim obstar fisicamente a en

trada dos trabalhadores. No Brasil é mas no mundo inteiro não 

é. No mundo linteiro o piquete se destina a fazer propaganda. 

Aliciar. Convencer a não entrar para o trabalho. Mas sem vio~ 

lência e sem ofensas físicas ou morais. ~ conhecido o chamado 

"sandwich nian" que fica em frente da fábrica dizendo: compa~ 

nheiro, colabore com a greve, não vá trabalhar, etc. Ou então: 

não compre nada desta empresa ou desta loja porque ele é injus~ 

ta, explora !seus empregados, etc. Mas furar _pneu de ônibus, 

quebrar vitrines, gritar insultos ou amea~ar as pessoas é crime 

em toda parte. Impedir as pessoas que querem trabalhar de ter 

ingresso ao \trabalho também é crime. O direi to de greve não 

pode ir até ao ponto de preterir o dire~to ao trabalho, porque 

é dele que deriva o próprio direito à vida, e a adesão à 

greve deve ser feita livremente, não pela coa~ão. Por isto mes~ 

mo a OIT tem 

ferência 

a súmuaa, n! 443, que diz ser legítima a inter• 

para evitar a a~ão violenta dos piquetes. O 

piquete era ilegal e continua a ser ilegal, na nova 

Constitui~ão. A fun~ão da polícia, no caso da greve, deve ser 

a de estar pr sente para garantir a seguran~a dos que quiserem 

fazer a greve pacífica, e a dos que quiserem trabalhar por não 

terem aderido à greve. 
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c) No terceiro grupo, estão os militares, aos quais tanto a sindi~ 

ANISTIA 

I . 
caliza~ão como a greve estão vedados em termos absolutos: 

" Ao militar são proibidas a sindicaliza~ão e a greve". 

(Art. 42, § 5!) • 

Portanto, aos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, bem 

como as policias militares e corpos de bombeiros dos estados, 

dos territóvios e do Distrito Federal, estão proibidos de se 

organizarem em sindicato e de fazerem greve. 

A anistia previstJ na nova Constitui~ão (Disposi~ões Transitórias, 

art. 8!) dá direi to Iaos empregados que tiverem sofrido puni~ão ou des ... 

pedida por motivo exclusivamente pol1tico, ou por terem participado de 

gr~ve , · de serem readmitidos. Readmitidos quer dizer voltar ao traba ... 

lho,- ao emprego. Nã_o se trata de reintegra~ão, que daria direito a re ... 

. ceber atrasados. A anistia é só para readmitir, come~ando a perceber 

sa~ários a partir da readmissão. 

CONCLUS'AO . ' 

. I 
E, terminando esta e~posi~ão, quero fazer votos de que a nova Consti~ 

tui~ão se torne eficl z, e que consiga impor o respeito à ordem jur1di ... 

ca. Porque, sem respl i to à lei, vamos todos para o caos. 
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2. Expositor: Prof. José Fiorencio Júnior. 

O CO~TRATO.INDIVIDUAL DE TRABALHO NA NOVA CONSTITUIÇ~O. 

Desde a Constituição de 34, tem sido praxe nas constituições brasilei

ras, ser incluítio em seu texto um elenco de direitos trabalhistas. Foi 

assim na Constituição 

geral, os direitos q~e 
de 34, na de 37, na de 46 e na de 67. Mas, em 

aí constavam ou eram direitos já assegurados em 
I 

lei, que eram elevar es a nível constitucional, ou eram direitos 

dependiam de regulam~ntação e que permaneciam sem eficácia. 

que 

Na Constituição a ser promulgada no próximo dia 5 .de outubro, a coisa 

ficou um pouco difer f nte. Há direitos legais que foram elevados a ní

vel constitucional mas há muitas regras que serão aplicadas indepen~ 

dente ~e regulamental ão. 

Foram ampliados os -direitos nos casos de férias, licença gestante, e 
I 

outros. Também temos o caso de outros direitos que estão previstos - na 

nova Constituição d f forma totalmente diversa e até contrária ao que 

dispunha a Constituição anterior. Está neste caso o direito à greve. 
, I 

O DL 1632 era mais uma proibição da greve do que uma regulamentação 

plos contornos, saindo dos trilhos estreitos em que se achava. Por 

outro lado, há uma â r sia de renovação muito grande na sociedade. Muito 

desejo de renovação foi frustrado mas esta ânsia persiste. A ponto de 

serventes e ascensor i stas da PUC virem me indagar sobre a nova Consti-

tuição. O máximo que eles faziam antes era perguntar alguma coisa so-

bre a CLT. Agora qu stionam sobre a nova Constituição. E eles têm uma 
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esperança muito grande de que esta Constitui~ão ~hes traga melhorias. 

E tudo isto, me parece, yai . ~evar ao seguinte: isto vai servir de f6r~ 

ça de pressão para que as normas constitucionais (mesmo as que depen~ 

dem de regu!La..menta~ão) sejam aplicadas desde logo. 

Qra, embora eu compreenda a ânsia popular, e que a demora em votar o 

texto constitucionf l exacerbou esta ânsia de não se querer esperar 

mais nada, ~ certr é que se se atender a esta pressão social para 

aplicação imediata e atabalhoada de normas não regulamentadas vamos 

chegar a uma completa balbúrdia, porque não há condições para que o 
_r 

Judiciário proceda k. u.ma aplicação tranquila destas normas constitu~ 

cionais. Não há tempo para eu examinar aqui todos estes direitos, um 

por um. Vamos, portanto, analisar apenas alguns que nos parecem de 

maior relevância, e, na hora dos debates, poderemos examinar mais ail..~ 

guns que nos forem apresentados. 

IRREDUTIBILIDADE DE SALÂRIO 

· O Ministro Sussekind já examinou este assunto. A nova Constitui-ção 

prevê a irredutibi~ idade do salário, salvo negocia~ão em convênio ou 

acor:do 

Proibe 

coletivo. A legislação atual é muito rígida a este respeito. 

a redu~ão dJ salário. O que acontece na prática é que não se 

reduz salário mas se reduz o emprego, o que é muito pior. A nova . ' 
Constituição parece ter trazido uma coisa nova e muito importante: 

possibilidade de o J indicato vir a negociar a redu~ão de sa~ário, 
a 

nos 

casos em que houver uma crise, ou circunstâncias re~evantes que a jus~ 

tifiquem, para evitar que o empregado perca o emprego. 
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TURNO DE SEIS HORAS PARA TRABALHO CONTÍNUO 

Este dispositivo interessa de perto à Vale do Rio Doce. Aqui, também, 

a regra das 6 horas foi criada mas se abriu Qma exceção, permitindo 

que o assunto seja regulado de forma diferente em negociação coletiva. 

' Mas este dispositivo, a meu ver, precisa ser regulamentado. Não vejo 

como aplicá-lo de imediato. Não se trata al só de uma mera redução 

de 8 para 6 horas. Temos que lembrar que a Lei 5811, que se aplica à 

Petrobrás, trata do turno do pessoal da prospecção e exploração do pe~ 

tróleo, enfim, de Qma série de ativ-idades exer,cidas nessa área. Pode .. 

se até regulamentá~lo através de conven~ão coletiva mas é inviável 

aplicá-lo de imediato, sem regulamentação nenhuma. 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

Também depende de regulamentação. Não é possível sua aplicação tran

quila sem esta regulamentação. 

fl:RIAS 

~ outro dispositivo que precisa ser regulamentado. Inclusive porque 

diz que o acréscimo agora criado é de 1/3 do salário, quando as férias 

são pagas hoje com base na remuneração. Rem~neração e salário são 

coisas diferentes. 

LICENÇA GESTANTE 

A CLT diz hoje que kão tantos dias antes e tantos depois do parto. Mas 

sendo agora 120 dias, como partir estes 120 dias? 

Precisa ser regula~entada. 
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ANISTIA 

~ prevista no arti@lo 8 do ADCT. Este dispositivo é auto ... aplicáve!l. 

Tem condi~ões de sê~lo. 

LICENÇA PATERNIDADE 

Também é autoaplicáv~l porque tem condi~ões de sê~lo. O ADCT já disse 

que são 5 dias (art. l lO, § 1!). 

AVISO PR~VIO 

Depende de regulamenta~ão porque a proporcionalidade do aviso prévio 

não está definida. 

O prazo m1nimo de 30 dias, em todos os casos, pode ser aplicado desde 

logo. O que não se ~abe é a proporcionalidade. 

DESPEDIDA ARBITRARIA 

Depende também de regulamenta~ão. O que se aplica de imediato são os 

40% do FGTS, até que seja estabelecida a regulamenta~ão. Mas a Consti• 
f ' disse que ago

1

ra todo empregado tem direi to ao FGTS. Sem dis-

tin~ão. Não é mais O[ptativo. Mas como isto vai ... se fazer? ~ preciso 

regulamenta~ão (*). 

opinião, em face da argumenta~ão do Minis ... ( *) Nos debates, mudou de 

I 
(ve ~ pg. 39) • tro Sussekind 
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IGUALDADE ENTRE AVULSO E PERMANENTE 

Depende de regulamentação. Não é posslvel fazer esta igualdade sem re~ 
1 

gras regulamentadoras. 

PISO SALARIAL 

A Constituição fez muito bem em estabelecer este piso. O piso salarial , 

já tinha sido fixado por lei, para alguns casos, e noutros é praxe es~ 
. : I 

tabelecê-lo por acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença nor-

mativa. 

O STF entendia que a Justiça do Trabalho não tinha competência para 

estabelecer piso salarial. Mas agora não cabe mais discutir. A Cons~ 

tituição deu poder normativo à Justiça do Trabalho. 

Evidente que agora continuará a ser feito como antes: o piso ser fixa-

do por lei, por acordo ou convenção coletiva e também por sentença 

normativa, esta sem mais o questionamento do STF. 

O Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que sempre foi muito ques~ 

tionado, a:gora está posto fora de dúvida, na nova Constituição. 

SALÂRIO M!NIMO 

f ' 

Depende de regulamentação. Vai ser Lmposslvel aplicar desde logo sem 

regulamentação (art. 7!, IV). 

PRESCRIÇ:ltO 

Não há problema de regulamentação. A Constituição apenas ampliou o 

prazo. O conceito de prescrição permanece o mesmo, tendo aQmentado 



apenas o prazo , q\ue passou a ser cinco anos a par ti r da lesão do 

reito, ou dois anos após rescindido o contrato. 

O problema que vamr s te~ é de direito intertemporal. Ou seja, se 
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di-

esta 

regra se aplica desde logo aos casos em curso. Por exemplo: alguém te

ve um direito atingido há dois anos. Na vigência da nova Constituição, 

vai ter os 3 anos becorridos mais 2 anos, para reclamar, ou vai ter 5 

anos a partir de put./88? Mas isto será um problema resolvível pelos 

tribunais, não precisar ia de regularrren tação. 

MANDADO DE INJUNÇ~O 

A Constituição criou esta ação nova, muito Lmportante: 

"Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma re

gulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania." (Art. 5!, LXXI) • 

Isto é coisa nova. Certamente foi aí incluído na Constituição para 

evitar que certos direitos, por ausência de regulamentação, fiquem 

letra morta. Foi o caso da participação nos lucros, que figurou na 

Constituição de 46 e ficou sem aplicação até hoje, por falta de regu

··larnentação. 42 anos de ineficácia jurídica. Agora, não. Se houver de.-

mora na regulamentação, os sindicatos podem entrar com o Mandado de 

Injunção. . ' 
Muito bem, mas tenhb a obrigação de dizer também que o Mandado de 

junção é alguma co~sa que também tem de ser regulamentada. Se 

me perguntarem várias coisas sobre o Mandado de Injunção eu vou 

In-

vocês 

dizer 

que não sei. Porque a Constituição não definiu nem o rito processual, 

nem nada. Vocês vãf dizer que eu não quero é aplicar a Constituição. 

Dirão: este camaraoa quer regulamentar tudo, quer demorar tudo. Não 
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quer aplicar nada. Mas não é isto. ~ que certas coisas estão tão inde~ 

finidas que ter1amos de for~ar as coisas 

Dr. Sussekind - (Intervindo) - Em Portuga~, de onde se diz que o Man~ 

dado de Injun~ão foi importado, a Corte Constitucional é a única com~ 
' 

petente para conhecer deste mandado. Verifica se há um direito de efi~ 

cácia contida. Que dependa de lei para ser exercido. Lei que, por vá~ 

rias circunstâncias, não foi feita. Então, a Corte Constitucional no~ 

tifica o Poder Legislativo para que elabore a lei, mas não pode marcar 

prazo. Se, entretanto, a aplica~ão da lei depender de providência do 

Conselho de Ministros, ou de qualquer autoridade administrativa, en~ 

tão a Corte notifica essa autoridade marcando o prazo de 30 dias. 

Nos Estados Unidos, é inteiramente diferente. Lã o Mandado de Injun~ 

~ão visa a impedir que a~guém pratique um ato que, se praticado, cau. 

saria ·preju1zo ao autor. ~ um mandado para obter que alguém se abste

nha de praticar um ato contrário e prejudicial ao interesse de outrem • 

. Por exemplo, o Prefeito pede ao Juiz Federal que notifique o hospi~ 

tal, ou o s~ndicato, para que não entre em greve porque isto iria pre~ 

judicar a comunidade. O juiz concede e comina uma multa diária. E às 

vezes até Qma multa horária para o hospital que entrar em greve. Como 

vêem, o Mandado de Injun~ão americano é outra coisa. Não tem nada a 
f • 

ver com o Mandado de Injunção de nossa Constitui~ão. 

Da1 porque me causou surpresa ouvir a declaração do relator Bernardo 

Cabral de que, para o caso brasileiro, se havia inspirado no Mandado 

de Injun~ão americano e português. São duas coisas inteiramente dife~ 

rentes. 

Os dispositivos da Constituição sobre a competência em matéria de Man~ 

dado de Injun~ão são os seguintes: 
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.o art. 105, letrl h, dá ao SUperior Tribunal de Justiça competên-
1 cia originária para julgar o Mandado de Injun~ão, quando a norma 

regulamentadora depender de qualquer autoridade federal, excetua~ 

dos os casos de competência do STF e de outros órgãos judiciá~ 

rios. Portanto, o Mandado de Injun~ão deve ser impetrado sempre 

contra a omissão de regulamentar a norma constitucional, por parte 
. I 

de uma autoridade, não contra particulares • 

• Depois vem o STFl O SUpremo tem ·competênc'ia orignária para preces ... 

sar e julgar o Mandado de Injunção, quando a elaboração de norma 

regulamentadora que se deixou de emitir cabia ao Presidente daRe ... -· 
I 

pública, ao Poder Legislativo, ao TCU, ao Tribunal Superior de 
I 

Justiça ou ao próprio STF (Art. 102, I, 3). 

I 
O Supremo é também competente para julgar, em grau de recurso, os 

Mandados de Inj ~n~ão denegados peil.os tribunais superiores (Art. 

102, II, a). 

Em todos os casds, como se vê, o Mandado de Injun~ão é intentado 

contra a autoridade pública que tenha deixado . de expedir uma norma 
I 

regulamentadora destinada a tornar eficaz um direito constitucio ... 

nal do cidadão, J nunca contra pessoas privádas, entre as quais se 

incluiu o empregJ dor. 

Reparem, ainda, que, ao tratar das atribuições do STF, a Consti-

tui~ão diz (Art. 103, § 2!) : 
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"Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma co.ns ti tucional, ser á dada ciência ao Poder 

competente para a ado~ão das providências necessárias e, em se 

tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias." 

Quer dizer, tal e qual o Sistema Português: quando é norma adminis-

trativa, fixa prazo, quan?o é legislativa, não fixa, só notifica. Daí, 

eu infiro que o Mandado de Injun~ão não é o que estão anunciando pel os 

jornais. Ele se destina a compelir a autoridade pública ou órgão com~ 
I 

I -petente a baixar ins fru~oes ou regulamentar medida prevista na Cons-

titui~ão e que não possa ser executada e tornada efetiva sem essa r e

gulamenta~ão. Não é ato contra o patrão. Mas a confusão é enorme. Ho

je mesmo eu lia nos jornais que a CUT está preparando uma série de 

Mandados de Injun~ão para serem apresentados aos Juízes da Justi~a do 

Trabalho, solicitando garantia de execução de direitos trabalhistas. 

- I """ - • Prof. Fiorencio ~ Entao nao vejo como exercitar o Mandado de Injun~ão 

, I , 
sem regulamentação. Como e que vamos impetrar - e juil..gar Mandado de In~ 

junção sem estar definido o rito processual dessa ação? 

I 

Dr. Lima Teixeira - Foi aqui dito que o Mandado de Injun~ão é concedi-

do para que a autoridade fa~a a norma reguladora da Constitui~ão. Mas 
f • 

entendo que não. Nesse mandado, o juiz suprirá a omissão da autorida-

de, dizendo como se torna efetivo, realizável, o direito constitucio-

nalmente garantido. Só vislumbro o mandado de injun~ão como um ins~ 

trumento ensejador do delineamento de direitos para que estes se tor

nem exercitáveis. D izer ao Legislativo que legisle, impulsionado pelo 

mandado, parece-me i ócuo. Para este fim existe a a~ão de inconstitu-

cionalidade: 
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"Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder 

competente para a ado~io das providências necessárias e, em se 

tratando de órgio administrativo, para fazê-lo em trinta dias." 

(Art. 103, § 2!). 

- I . 

a~io de inconstitucionalidade nio se confunde com o Mandado de 

Injun~io, que é um direito 
I 

individual de que qualquer cidadão ou pes~ 

soa jur1dica se poderá valer. Já a · a~io de inconstitucionalidade por 

omissão de medida só é exercitável pelas pessoas listadas nos incisos 

I a IX do art. 103. I Por outro lado, 

"As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm 

aplica~io imediata" (Art. 5!, § 1!). 

Ora, "Direitos e Garantias Fundamentais" é exatamente o nome do T1tulo 

II dà Carta, onde se inserem os "direitos sociais". E a forma mais 

eficaz de dar efetividade a esses direitos sociais é o Mandado de In~ 

. jun~io. O problema ª que o Judici~rio nio deverá decidir uniformemente 

como os direitos nid regulamentados seria exercitados. Esta a~io tra~ 

rã, certamente, muita polêmica. 

. . 
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DEBATES 

la. pergunta: 

Marco El1sio ~ (CENIBRA) ~ Para o Min. Sussekind: 

O que é e a que se presta, na relação de trabalho, o Mandado de Injun• 

~ão? Para mim a coisa está muito confusa. 

Dr. Sussekind - O senhor acha confuso o assunto. E todos nós também o 

achamos. Realmente é uma novidade que surgiu nesta Constituição. Eu 

não conhe~o nenhum outro pa1s do mundo que tenha o Mandado de Injun~ão 

em n1vel constitucional. 
. I 

Nos Estados Unidos~ em Portugal, Alemanha e 

Itália, onde existe o Mandado de Injun~ão, ele não está colocado em 

n1vel constitucional. Eu vou revelar o seguinte: a Livraria Freitas 

Bastos vai editar um comentário à nova Constitui~ão, em 6 a 8 volumes. 

Para isto, contratou 24 juristas, dentre os quais eu sou um deles, e 

há também membros do SUpremo Tribunal Federal. Pois bem, na 2a. feira 

passada, precisamente há uma semana, houve uma reunião desses juristas 

.na Freitas Bastos e discutiu.se sobre o Mandado de Injun~ão. A discus~ 

. são pegou fogo. Mas a conclusão foi a seguinte: 

1. O Mandado de Injunção não pode ser intentado contra o eventual 

devedor da obriga~ão. Por exemplo, no caso da participa~ão nos 

lucros, o eventual devedor da obriga~ão seria o empregador, a em• 

presa. Como não há lei regulamentando a participa~ão nos lucros, .. 
poder~se-ia impetrar Mandado de Injun~ão para que o Juiz legisle, 

em caso concreto, regulamentando, para aquele caso, a participa• 

~ão nos lucros, e condenando a empresa a pagar esta participa• 

~ão? 

A resposta unânime dos juristas lá presentes (vários desembarga-

dores, dois ministros do Supremo, cujos nomes não declino par a 

não vinculá~los, porque el es poderão vir a julgar casos concre-

tos), foi: N~O. O Mandado de c~ntra o órgão ou au-....,.. 
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toridade a quem cabia regulamentar o preceito constituciona~ de 

eficácia contida, e -não. o I . fez. O foro competente para julgar os 

de Inr un~ão são 

O Supremo poderá seja 

Mandados os tribunais superiores com recurso ao 

marcar prazo de 30 dias para que Supremo. 

expedida a regu!amenta~ão, desde que essa regulamenta~ão dependa 

de ato de autor ~dade administrativa: um Decreto do Presidente da 

Repúb~ica . ou umr Portaria do Ministro de Estado. Mas se a regula

menta~ão consistir numa ~ei, o Judiciário não poderá dar prazo ao 

Legis~ativo para que fa~a a lei regulamentadora. Nesta hipótese, 

o STF poderá akenas informar ao Congress~ Nacionail que recebeu 

para decidir o JMandado de Injun~ão e que entende que a matéria 

neile contida deveria ter prioridade, etc., mas não pode marcar 

prazo. 

Esta interpreta~ão decorreu: 

a) Primeiro, bo que oco r r e em Por tugail, onde o sistema funciona 

assim. 

b) Segundo, e sobretudo, do fato de que a Constitui~ão, ao fi~ 

xar a competência do Superior Tribunal de Justi~a (que subs. 

titui o atual Tribunal Federal de Recursos) e do Supremo Tri~ 

bunail Federal (que passa a ser a Corte Constitucional brasi• 

leira), réferiu expressamente que o Mandado de Injun~ão é 

contra autoridade. Portanto, se é contra autoridade, a inter~ 
f • 

preta~ão desses juristas que vão comentar a Constitui~ão é 

esta que eu revelei. O Mandado de Injun~ão não poderia, 

pois, ser impetrado contra o empregador, mesmo porque, peila 

própria Conf titui~ão, ninguém está obrigado a ra•er ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude .de lei. Ora, se a 

Constitui~ãJ prevê participa~ão nos lucros nos termos da 

àei, e a l 1 i não saiu, não há como condenar o empregador a 

fazer alguma coisa que a ~ei ainda não definiu. 
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c) Terceiro, pela.Conatituiplo hâ o principio da separapio de 

poderes. Em razão disto, um poder não poderâ exercer as atri~ 

buições de outro, a não ser em casos excepcionais, expressa~ 

mente previstos. Isto é, o que não estiver expressamente 

previsto na Constituição como delegapio de poder, sendo atri

buiçló de um poder, não poderâ ser exercida por outro. Ora, a 

Constitui~io não prevê delega~ão ao Poder Judiciârio para que 

legisle. Portanto, ele nio .poderá l~g1slar mas apenas juàgar 

em face da lei já legislada. 

Por todos estes argumentos (que eu não diria definitivos, .mas 

de relevo) os juristas, entre os quais eu me incluo, chega~ 

Tam a esta conclusão. 

~ o que posso dizer de melhor sobre Mandado de Injunpio, por~ 

que significa não somente minha opinião mas a de outros ju-

ristas, importantes, inclusive de alguns magistrados. 

Lima Teixeira ~ Se admitirmos que o Mandado de Injunplo é cab1vel con~ 

tra a empresa ~ e creio que sim, porque é dela que o empregado cobrará 

o direito contitucionalmente assegurado - teremos de admitir que ele 

também é cab1vel por parte da empresa, contra p sindicato. Por exem

plo: o direito de greve estâ assegurado de maneira mais ou menos am~ 

pla, conforme se trate de administraplo indireta ou não (Arts. 9! e 

37, VII). Mas há certas restripões que não estio definidas: as penas 

a que estaria sujeito o sindicato no caso de abuso, ou de a greve pre~ 

judicar a comunidade l assim como a defini~lo .dos servipos essenciais. o( 
Então, a empresa podk impetrar Mandado de Injunção para que a Justiça 

enquadre o sindicato grevista dentro de regras que ela estabelecerá 

por não estarem definidas pelo legislador. Afinal , é principio assente 
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o de que o Juiz não pode eximir~se de setenciar, sobretudo quando 

existe uma ação para este ftm~ 

- Eu diria, Lima, que, mesmo que venha a preva~ecer o en-

tendimento que acabei de relevar, a empresa pode entrar com o Mandado 

de Injunção, não contra o sindicato, evidentemente. Mas visando a que 

o Supremo Tribunal Federal determine ou apele ao Congresso Naciona~ 

para que regul·amen te logo a lei. Porque no art. 9! está di to que a 

lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis, para, que não seja prejudicada 

a comunidade. ~direito da empresa que, nas greves, não fiquem para~ 

lizados os serviços essenciais. Portanto, com base nisto, a empresa 

poderá impetrar o Mandado de Injunção, visando a que o Supremo Tribu~ 

nal Federal se dirija ao Legislativo, fazendo um apelo para que prio~ 

ritariamente seja elaborada a lei de greve. 

Lima Teixeira ~ Dentro desta sua colocação, eu perguntaria: E se a au~ 

toridade administrativa não cumprir o prazo de 30 dias para expedir o 

ato, que aconteceria? 

Sussekind ~ Incorreria em crime de responsabi~idade. 

Lima Teixeira ~ E no caso do Congresso, que não tem prazo estipulado? 

S~ssekind - A1 não aconteceria nada. Não há pena, só o aspecto moral. 

Apelo é apelo, às vezes pega, às vezes não pega. Mas estou com o Pro

fessor Fiorencio, quando diz que a prioridade .número um, em matéria 

de reg~amentação, é a do Mandado de Injunção. ~ preciso que se saiba 

exatamente em que consiste o Mandado de Injun~ão, em que termos cabe, 

contra quem cabe, quando cabe, como se processa, quem representa o Po-

der Legislativo ••• No caso do Poder Executivo, já sabemos que é o 

Procurador Gera~ da República. Mas, e o Congresso Nacional, que não 

tem advogados nem Prdcuradores em seus quadros? Seria então o Presi· 

dente do Congresso? Mas quem o repre~entaria em juizo? Seria qual-

quer parlamentar componente da Mesa? Ou o Congresso Nacional contrataria 
I 

(~ 
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um escritório para representá.lo? E os prazos para recurso? E esse 

recurso teria efeito suspensivo? Há uma série de dúvidas, e realmente 

a prioridade número um seria uma lei regulamentando o Mandado de In~ 

junção. 
~ 

Lima Teixeira • Quer dizer, num e noutro caso o direito em si conti~ 

nuaria Qma ficção ••• 

Miranda O que caracteriza o turno ininterrupto de revezamento? 

Sussekind ~ A CLT fala em revezamento semanal e quinzenal. ~ a única 

disposição legal existente. O mais· são port~r~as ministeriais, e en~ 

tendimento da doutrina e da jurisprudência. O turno de revezamento de 

trabalho ininterrupto pressupõe, em primeiro !lugar, a autorização, na 

forma da Lei 605, para esse trabalho ininterrupto. Sendo a atividade 

de trabalho continuo, a empresa, por força da CLT, é obrigada a orga~ 

nizar turno de revezamento. Esses turnos não podem exceder certos !li~ 

mites · de tempo. Há parâmetros. Parâmetros que decorrem de uma inter~ 

pretação inteligente do texto. Quando a lei faia de uma semana a 15 

. dias, como parâmetro mínimo e máximo, está ditando uma norma de prote• 

ção ao trabalhador. E quando a lei se destina a proteger o trabalha· 

dor, estabelece a proteção mínima. Nada impede de se proteja ma~s do 

que a lei está exigindo. Então que conclusão eu extraio dai? Vamos di~ 

zer: o trabalhador ficou uma semana em jornada noturna. Não é obriga• 

do a ficar uma semana .. apenas no turno diurno. 

Obrigatoriamente tem de descansar uma vez por semana, porque o descan~ 

so semanal é obrigatório, e, uma vez em cada sete semanas este repouso 

semanal tem de recair num domingo. Creio que al estão todos os ele~ 

mentes. Os parâmetros para organizar as tabelas de revezamento. Você 

me perguntaria: E uma empresa que tem trabalho ininterrupto, com tur~ 

nos de revezamento, poderá abolir este trabalho? Eu diria: Desde que 

el a consiga r evogação do Decreto, ou desde que ~ornunique ao Ministér io 

do Trabalho (porque o Decreto é de autorização e não de determinação) 
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que não vai mais se utilizar do trabalho ininterrupto, e o descanso 

vai ser sempre doml nicai, então poderá estabelecer turnos fixos de 8 

horas. Porque quando o legislador constituinte estabeleceu a obrigato• 

riedade de 6 horas, visou proteger aquele trabalhador que trabalha em 

serviços realmente penosos e de forma ininterrupta. Que trabalha uma 

semana num horário, outra semana noutro, sem horário fixo e sem inter~ 

valo. Ora, desde qj e a empresa abandone este sistema e estabeleça o 

repouso dominical regular, o empregado já não faz trabalho aos domin~ 

gos. Isto eu faria f rimeiro com uma. comunicação oficiai da empresa ao 

MTb, dizendo: eu estou autori~ado mas não vou mais utilizar. Então es• 

taria tudo certo. Salvo se, no contrato de trabalho estiver estabele• 

cido que o empregadd foi contratado especificamente para trabalho no• 

turno, o que não é o nosso caso, na CVRD. Quanto a este aspecto, temos 

de considerar que o empregador possui o chamado jus variandi. Ou seja, 

a empresa, por ter q poder diretivo e de comando (no regime capitalis• 

ta é o empresário que tem o poder de organizar o empreendimento e cor~ 

rer os riscos a . el~ inerentes. Por isto tem também o poder de coman~ 

do), este comando se biparte em poder diretivo e poder disciplinar. 

Dentro do poder diretivo, o empregador pode variar algumas coisas que 

uão estão vedadas nJm na lei nem no contrato. Uma delas é o horário de 

trabalho. Assim, creio que tem boa sustentação jur1dica a tese de que, 

negociando o trabalJ o ininterrupto, o empregadQ~ mantenha a jornada de 

8 horas, estabelecendo-a em horário fixo, e não de reve~amento, com 

intervalo intra~jorlnada e descanso dominical. A matéria não vai ser 

tranquila porque haJierá os que dirão que a Constitui~ão visou a redu· 

~ir a jornada e est~ praxe seria uma simulação destinada a contornar a 

Constitui~ão. Mas, jl meu ver, esta argumentação não teria sustentação 

porque a jornada e 6 horas foi estabelecida como compensação a um 

trabalho penoso e ininterrupto, e sem descanso dominical regular, nor~ 

mal, destinado ao c1nv1vio familiar, ao lazer nos dias feriados, etc. 
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Uma vez que este revezamento cessa, o trabalho deixa de ser penoso e 

desaparece a razão para o turno de 6 horas. Mas, repito, esta min~a 

posição não é tranquila para outros. 

Prof. Fiorencio ~ ~, o trabalho feito em turnos, mas sempre com folga 

aos domingos, perderia a caracter1stica a que se refere a lei. Para 

este sistema de revezamento, não há limitação de jornada. Ela seria 

de 8 horas. O que a Constituição instituiu foi uma limitação de jorna~ 
-

da, um sistema de revezamento em turno ininterrupto. Então, passa a 

ser fundamental a definição do que seja turno ininterrupto. Pois bem, 

essa definição não está na lei. Há alguma co~sa na jurisprudência e 

na doutrina. De minha parte, acho que, uma vez respeitados o interva~ 

lo semanal e interjornadas, isto descaracterizaria este turno ininter~ 

rupto. 

Lima Teixeira • Em meu modo de ver, tudo está na expressão revezamen~ 

to. O que é revezamento? Revesamento é o substantivo, ininterrupto é o 

qualificativo. O dispositivo existe para proteger o empregado em fun• 

~ão de um tipo de trabalho que é extremamente desgastante. Não tendo 

um turno determinado de trabalho, o empregado não pode ajustar sua vi~ 

da em -sociedade, no conv1vio com a .própria fam1lia, porque a cada 

quinzena, ou cada semana, e, em nosso caso, a cada dois dias, está 

trocando de turno. Isto é o revezamento. A falta de trabalho em horá~ 

rio certo provoca desgaste f1sico, o relógio biológico da pessoa não 

se ajusta a essas constantes mudanças de turna. Então, em função do 

desgaste que estas mudanças provocam no trabalhador é que a Constitui~ 

~ão deu~lhe uma tutela especial, uma jornada reduzida. Ora, desde 

que o empregado passa a ter um turno único, isto é, cessada a causa 

geradora do desgaste, a tutela, que é a jornada reduzida, perdeu sua 

razão de ser. E isto deve ser feito antes de a Constituição entrar em 

vigor. E agora, conbiderando só o texto constitucional, vou me permi

tir divergir um poucb do Dr. Sussekind: Entendo que não é preciso des• 
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caracterizar a continuidade do servi~o. A atividade da empresa pode 
I continuar permanente. · O que se deve estabelecer é o turno único. Mes ... 

mo com atividade ininterrupta, se o turno é único poder-se-ia desca-

racterizar a obrigatoriedade da jornada de 6 horas, desde que se esta-

bele~a uma forma de rodízio, dentro do mesmo turno fixo, através do 

qual os empregados tenham o repouso em dias distintos da semana, de 

modo que o servi~o não sofra solu~ão de continuidade. Trata ... se, de fa~ 

to, de um problema matemático: como fazer a rota~ão com os próprios 

empregados do turno, conjugada com o respeito ao repouso semanal. 
I 

Wallace ... Mas isto j umentaria custos 

Lima Teixeira - O xis da questão é saber o que custa menos para a em-
. 

presa: ter o trabalho de 6 horas em regime de revezamento, com troca 

de turnos, ou manter o empregado com a mesma dura~ão de trabalho que 

ele já tem, em turno único, sem revezar, mas com rotatividade dentro 

do turno. Este é Qm trabalho para o grupo que deverá examinar o tema 

jornada de trabalho. 

Sussekind ... Eu queria dizer porque entendo que ~ esaencial que o tra

balho ininterrupto seja abandonado, para que se possa estabelecer o 

turno fixo. · Isto ocorre não em fun~ão da Constitui~ão, mas em fun~ão 

do art. 67 da CLT que diz o seguinte: 

"Nos servi~os quJ exijam trabalho aos domingos, com exce~ão quanto 

aos elencos te a trais, será estabelecida escala de revezamento ••• " . ' 
Quer .dizer: a lei n~o diz que a escala poderá, diz que será estabel e ... 

cida. A empresa, se trabalhar aos domingos, está obrigada a estabele~ 

cer escala de revi zamento. Por que isto? Porque quis 

que, quando haja tr J balho aos domingos, cada trabalhador 

cansar de vez em qu Indo no domingo. 

o legislador 

pudesse des-
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Pergunta inaud1vel. 

Sussekind - Isto é estabelecido por portaria do Ministro do Trabalho. 

Há Qma portaria do Ministro Júlio Barata que revogou portaria ante~ 

~ior, minha. A minha estabelecia que a folta, de 4 em 4 semanas, tinha 

de recair num domingo. Uma vez por mês, a folga semanal tinha de ser 

nQm domingo. P~la Portaria do Ministro Barata, passou para 7 semanas, 

mas impôs imperativamente. Você pode estabelecer um per1odo menor que 

7 semanas. Mas não maior que sete. Se o fizer, a fiscaliza~ão do MTb 

poderá autuar a empresa por não estar dando a folga semanal pelo menos 

de 7 em 7 semanas em domingo. 

Evergisto~Adv./BH ~ Já que não está revogado o dispositivo que manda o 

juiz decidir, na ausência de lei expressa, recorrendo às fontes subsi• 

diárias (LICC, art. 4~ e CLT, art. 8!), não poderia o juiz recorrer ao 

direito comparado para dizer o direito individual, através do Mandado 

de Injun~ão, mesmo antes de este ser regulamentado? 

Sussekind ~ sua primeira afirma~ão é leg1t1ma: o Mandado de Injun~ão 

· não exclui de forma nenhuma a aprecia~ão. pela Justi~a do Trabalho dos 

diss1dios individuais e dos coletivos. E cito os coletivos porque,nos 

diss1dios coletivos,a margem de cria~ão de normas pela Justi~a do Tra• · 

balho é muito mais ampla. Reparem os senhores que houve um avan~o no 

poder normativo para a Justi~a do Trabalho. Enquanto a atual Consti-.. 
tui~ão ainda em vigor diz que a JT pode criar ou rever normas e condi

~ões de trabalho quando autorizada por lei, ou nos casos previstos em 

lei, a Constitui~ão de 88 exclui isto. Declara que os tribunais podem 

estabelecer condi~~es, sem limites, inclusive normas de sa~de (art. 

114, § 2!). Em diss1dio coletivo será muito mais fácil ao juiz legis~ 

lar para a categoria. 

Agora, passando à segunda parte, o art. 8~ da CLT estabelece o socorro 

a outras fontes, quando haja omissão na ordem legal. Quer dizer, o 

juiz tem de decidir Qm caso que é de sua competência. Não há lei so-
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bre o assunto. Ele f ambém não pode denegar jus ti~a, é obrigado a dec,i ... 

dir. E, para isto, esti.autor~zado a recorrer às fontes subsidiirias: 

analogia, tratados ou conven~ões internacionais, normas de direi to 

comparado, etc. Então em algum caso isto pode ocorrer. Mas na maioria 

qos casos, não. Veja seu próprio exemplo: empregado com 15 anos de em~ 

prego deseja receber um aviso prévio não de um mês mas de 6 meses, in

vocando o dir~ito de determinado país, que estabelece escala na qual 

ele possa se enquadrar. Poderia? A meu ver não, porque não hi omis ... 

são. A legisla~ão b ~asileira estabelece 30 dias. E veio a Constitui~ão 

e disse: no mínimo 30 dias. Então não hi omissão. O mínimo esti asse~ 
I 

gurado ji expressamente. O que não está definido é o miximo. Mas esta 

não é uma regra de eficicia plena e imediata. Os 30 dias mínimos estão 

assegurados mas o mais esti dependendo de regul.amenta~ão. Além disto, 

em direito comparado, hi que se considerar que os países que adotam 

aviso prévio propor clionalmente crescente em rela~ão ao tempo de servi ... 

ço geralmente não adotam a indenização por este mesmo tempo de servi ... 

ço. Não hi este bis in idem. ------- Alguns sim, como a Alemanha e a Argen ... 

· tina. Mas não todos. 1 Então os sistemas não são facilmente comparáveis. 

De maneira , que, quar to à sua pergunta, na primeira parte o acompanho, 

mas na segunda parte, não. 

Prof. Fiorencio ~ Estou de acordo com o Ministro Sussekind. 

Lima Teixeira ~ Eu e btou de acordo mas por outros fundamentos. Acho o . ' 
Mandado de Injunção cientificamente muito interessante, porém redun

dante, na medida em que o próprio texto constitucional assegura a 

aplica~ão imediata dLs direitos fundamentais (art. 5!, § 1!) e impede 

que o Judiciirio se l bstenha de julgar (art. 4!, XXXV). Assim, por uma 

reclama~ão normal a Justi~a do Trabalho teri de dizer do direito, o 

da mesmo ocorrendo no r issídio Coletivo. Além disto, não se esqueça 

ação de inconstitucibnalidade por omissão de medida, previsto no art. 

103. 
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Pergunta inaud1vel. 
I 

Sussekind- O direito potestativo do empregador, como regra continuou. 

Aumentou o ônus. Em lvez de apenas levantar o fundo de garantia, agora 

levanta o fundo e tem mais o direito a uma indeniza~ão compensatória. 

Ora, se tem uma indeniza~ão, é porque pode dispensar. Porque só se pa-

ga indeniza~ão pela rescisão do contrato de trabalho. Então essa inde

niza~ão será ainda fixada em lei. E até que isto ocorra, já o ADCT fi~ 

xou que os 10% do FGTS se elevam a 40%. 

O que se pretendeu, na fase de elabora~ão da:· C'ons ti tui~ão, foi es tabe

lecer a estabilidadJ mas estabilidade desde o 1! dia de trabal-ho. Não 

_e_ra poss1:ve.il... _Houve reais tência dos empregadores, e, em _ seu lugar, _ 
. I 

surgiu este dispositivo que fala de despedida arbitrária. Então a ga. 

rantia de emprego consiste em dificultar a despedida. E, nessa mesma 

lei que regulamentar a despedida indenizada, provavelmente se fixará a 

escala progressiva do aviso prévio, que, também, certamente, dificul

tará a despedida, porque a tornará mais cara, sobretudo dos emprega~ - I 
dos mais velhos. 

De modo que. o direito potestativo continuará, a meu ver·, condicionado 
• I 

a estes fa teres. 

Quanto à estabilidade, haverá, mas só em casos excepcionais: estabili~ 

dade do dirigente sindical, da gestante desde a gravidez até 5 meses 

depois do parto, cipeiros, etc. .. 
Sérgio Nascimento - A Constitui~ão não prejudica o direito adquirido. 

E também deu nova ofienta~ão ao FGTS. Então como é que fica o FGTS? 

Prof. Fiorencio - AJ ui, data venia, estou em divergência com o Minis

tro Sussekind. Entendo que este dispositivo carece de regulamenta~ão. 

Porque, se entenderJ os que este dispositivo tem eficácia imediata, to

dos os empregados pJ ssam à condi~ão de optantes pelo FGTS. E o que não 
. I 

havia optado pelo j GTS, como fica? Vai perder?- Mas o não optante se 

tiver direito ao FG~S, então vai somar os direitos? Então fica em si-
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tua~ão mais vantajosa, em rela~ão ao não optante. Não tem condi~ão de 

ser exercitado sem regulamentação ••• ~preciso que a lei o diga. 

Sussekind ~A posi~ão do Dr. Fiorencio e a minha são divergentes, de 

fato. A dele, respeitável, é uma. A minha é outra. Então, eu quero 

~evelar esta outra. A atual Constituição, que ainda está em vigor, es• 

tabeleceu o FGTS como regime alternativo. Por ela o empregado teria 

direito à estabilidade ou op~ão pelo FGTS. A nova Constituição, a vi~ 

gorar a partir de 5 de outubro, acabou com esta alternativa. Em vez de 

um direito ou outro, estabeleceu um direito e outro direito. Quem 
: I 

optou renunciou à estabilidade ou ao direito de adquiri-la. A Consti~ 

tui~ão tem eficácia no sentido de que acabou a op~ão pelo FGTS. A 

partir do dia 5 de outubro, todos os empregados tenham ou não optado, 

passam a ser regidos pelo FGTS. 

Agora, e a posi~ão do direito adquirido? 

Bom, este é respeitado. De duas maneiras: 

a) o empregador continua com direito ao montante dos depósitos fei• 

tos, referentes · a empregados não optantes, até o dia 5 de outu~ 

bro. Ou seja, a conta~empresa continua no patrimônio da empresa; 

b) o empregado que não optara pelo FGTS e que tinha, por isto, esta

bilidade no emprego, se adqu·ir iu esta es tabiil.idade antes de 5 de 

outubro/88, continua estável. Apesar de estar sujeito ao regLme do 

FGTS acoplado ao regime de indeniza~ão, não perde o direito à es-
I • 

tabilidade, porque se trata de direito adquirido na vigência da 

Constitui~ão anterior. 

De modo que é esta a nossa divergência. E, possivelmente, vamos ter 

decisões judiciais nos dois sentidos, até que a jurisprudência se uni~ 

formize. 

Prof. Fiorencio ~ Não, nós não temos mais divergência. Estamos de 

acordo, porque o Ministro Sussekind regulamentou o assunto (Risos) ! 
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Pergunta - (Autor não identificado) ~ E o horista, passando à jornada 

de 6 horas, vai ganhar menos? 

Ministro Sussekind - O princ1pio da irredutibilidade do salário está 

consagrado em nosso direito do trabalho, e só pode ser alterado, agow 

ra, pela nova Constitui~ão, mediante acordo ou conven~ão coletiva. De 

maneira que, se se tratar de empregado horista, a resposta a sua per~ 

gunta é uma. Se se tratar de diarista ou mensalista, a resposta é ou. 

tra • E a razão é óbvia: se o empregado é hor'ista e recebe realmente 

por hora trabalhada, se passar a trabalhar um menor número de horas, o 

salário se reduzirá na mesma propor~ão. Porque a1 não há redução de 

salário, mas de trabalho, redundando em redução de salário. Agora, se 

é diarista ou mensalista o salário não tem como se modificar. Trabalha 

menos mas recebe a mesma coisa, porque seu contrato de trabalho não é 

por unidade de hora. 

Horácio - A Consti~i~ão diz que é dever do Estado dar atendimento às 

crianças de zero a 6 anos, em creches e pré~escoilas (Art. 208, IV). 

·Mas, no art. 7!, XXV, diz que está assegurado ao trabalhador o direito 

a creche. A pergunta é: .. De quem é o dever de prover a creche? Do 

Estado ou do Empregador? 

Sussekind - Neste caso, eu estou com o Prof. F~Grencio: depende de re

gulamentação (Risos) I Mas veja, dever significa uma coisa e obrigação, 

outra. Quando se cria um elenco de obriga~ões para o empregador, o 

empregador tem essa obriga~ão independentemente do dever do Estado de 

prover a comunidade com creches. 

Este é o meu entendimento. 

Lima Teixeira - Agradece a participa~ão de todos e faz o encerramento 

dos trabalhos do dia. 
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Ofício nº 92/2009-COP Brasília, 02 de setembro de 2009. 

Ao Exmº Sr. 
Dr. Henrique Cláudio Maués 
Presidente do Instituto dos Advogados do Brasil - IAB 
Av. Marechal Câmara n° 210, 5º andar- Centro 
Rio de Janeiro/RJ - 20.020-080 

Ref.: Proposição 2009.19.02144-01/COP 
Origem: 
Assunto: 
Relator: 

Conselheiro Federal Ricardo do Nascimento de Carvalho (PE). 
Proposta de criação de Honorários de Sucumbência da Justiça do Trabalho. 
Conselheiro Federal Ophir Cavalcante Júnior (PA). 

Ilustre Presidente. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V .Exª os 

termos da decisão unânime proferida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil nos autos do processo em referência, da lavra do eminente Relator, 

Conselheiro Federal Ophir Cavalcante Júnior (PA), apreciado pelo Conselho Pleno na 

sessão extraordinária do dia 16 de agosto de 2009 (fotocópia anexada). 

Colho o ensejo para renovar os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

1 
e r Britto 
Presidente 

Conselho Federal da OAB- Conselho Pleno 
SAS Quadra 05 Bloco M - Ed. Sede OAB- Brasília/DF- 70.070-939 

Fone: (61) 2193-9621- Fax: (61) 2193-9667 
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Processo 2009.19.02144-01 

Proposição 

Origem : Conselheiro Federal Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho (PE) 

Assunto: PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Relator: Conselheiro Federal OPHIR CAVALCANTE JUNIOR (PA) 

RELATÓRIO 

O eminente Conselheiro Federal Ricardo do Nascimento 

Correia de Carvalho (PE) formulou a presente Proposição no sentido de o 

Conselho Federal da OAB adotar medidas, junto ao Poder Legislativo Federal, 

objetivando a criação de honorários de sucumbência nas demandas trabalhistas. 

Instruiu seu pedido com um artigo da lavra do ilustre Jurista 

Benedito Calheiros Bonfim intitulado "Obrigatoriedade de Advogado e Honorários 

na Justiça do Trabalho", bem como cópia integral do Proc. 2007.19.03820-01 , em 

que o eminente Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira (AC) submeteu , e 

teve aprovado por esse Egrégio Plenário, voto no sentido de OAB apoiar a PL 

764/2006, da autoria do Deputado MARCELO ORTIZ, que se encontra apensado ~ 

ao PL 3392, da Deputada CLAIR, especialment~ no que toca à extinção d~ "jus , ,~ \ 
postulandr" na Just1ça do Trabalho e a vmculaçao do pnnc1p1o da sucumbenc1a . " 

recíproca à concessão a temática do benefício da Justiça Gratuita. 
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Além dos Projetos em questão estão acostados aos autos o 

PL 2956/2008, do Deputado NELSON PROENÇA, que trata dos honorários 

periciais, acrescentando parágrafos ao art. 790-B, da CLT e o PL 3496/2008, do 

Dep. CLEBER VERDE, que acrescenta parágrafos ao art., 14 da Lei n. 5584/70 e 

propõe a alteração da CLT para instituir a sucumbência na Justiça do Trabalho. 

Encontra-se anexados autos, igualmente, proposição do 

Conselheiro Federal MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI) no mesmo 

sentido da proposição do Conselheiro RICARDO CORREA. 

Acessando o sítio do Congresso Nacional verifiquei, ainda, a 

existência e o PL 728, do Senador VALTER PEREIRA, que também instituiu o 

princípio da sucumbência nas lides trabalhistas em patamares diversos do CPC 

(entre 5% e 15%); exclui do pagamento os trabalhadores beneficiados pela 

assistência judiciária gratuita; estabelece a sucumbência recíproca, sendo que 

para o empregado ou trabalhador com limitação a três vezes o valor do seu 

salário, ou último valor recebido a este título e, por fim , que impede sejam as 

entidades sindicais e associativas condenadas em honorários de sucumbência em 

razão de representarem os trabalhadores por força de mandamento constitucional. 

Há, ainda, o PL n. do Deputado MAURÍCIO RANDS, que institui honorários 

sucumbenciais recíprocos, tendo este último recebido parecer parcialmente 

:~ · - #' • 

(Q:; 

favorável da Comissão Nacional de Direito Social desse Egrégio CFOAB de r. 
l 

autoria do advogado MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO (Proc. , J\ 
2009.31 .02574-02), divergindo a Comissão quanto a reciprocidade da .) ' 

sucumbência por entender que esse direito nasce no próprio inadimplemento da ~~\ 

\ \ 
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obrigação, não decorrendo diretamente da mera sucumbência, o que retiraria o 

direito do recebimento de honorários por parte dos advogados dos empregadores 

(anexo) . 

Fiz anexar, ainda , ao presente processo a proposta sobre 

honorários de sucumbência lançado pela Comissão Especial sobre honorários de 

sucumbência na Justiça do Trabalho da OAB-RJ , presidida pelo Conselheiro 

Nicola Manna Piraino e integrada Ministro aposentado do TST e elaborador da 

CLT, ARNALDO SUSSEKIND em conjunto com o advogado trabalhista 

BENEDITO CALHEIROS BONFIM. 

É o relatório, 

De há muito a Ordem dos Advogados do Brasil defende a 

bandeira do fim do "jus postulandi" na Justiça do Trabalho e a instituição do 

princípio da sucumbência no Processo do Trabalho. 

Dentro do seu papel de uniformizador da Jurisprudência, o 

Tribunal Superior do Trabalho vem negando ambas as postulações consoante se 

pode ver nas Súmulas 219 e 329, assim dispostas : 

Súmula 219 - Honorários advocatícios. Hipótese de 
cabimento (incorporada a Orientação Jurisprudencial n. 27 da 
SBDI-2)- Res. 13712005, DJ 22,23 e 24.8.05). ;j 
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 01 
honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por V 
cento) , não decorre pura e simplesmente da sucumbência, i . 

devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria \\ 
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profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao 
dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do 
próprio sustento ou da respectiva família (ex-Súmula 219-Res. 
14/1985, DJ 26.9.85) 
11 - É incabível a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista , salvo 
se preenchidos os requisitos da Lei 5584/1970(ex-OJ n. 27 da 
SDI2- inserida em 20.9.00). 

SÚMULA 329 - Honorários advocatícios. Art. 133 da CF 
1988(mantida)- Res. 12112003, DJ 79,20 e 21 .11 .03. 

Mesmo após a promulgação da CF/1988 , permanece válido o 
entendimento consubstanciado na Súmula 29 do Tribunal 
Superior do Trabalho. (Res. 21/1993 , DJ 21 .12.93). 

Como se vê. portanto, para o TST os honorários advocatícios 

não decorrem pura e simplesmente da sucumbência , sendo devidos se. 

concomitantemente, a parte estiver assistida por sindicato e ganhar menos que o 

dobro do salário mínimo ou ser economicamente incapaz de custear as despesas 

do processo. 

O primeiro argumento para não aplicar o princípio da 

sucumbência no processo do trabalho residiria no fato da legislação trabalhista 

cuidar expressamente da matéria. E essa normatização estaria contemplada na 

Lei 5584/70, mais exatamente o disposto nos arts. 14 a 19, a saber: 

: · . .. _ 

• I 

"Art. 14 - Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a ~" J 
que se refere a Lei 1060, de 5 de fevereiro de 1960, será ~ i • 

prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que \ 
pertencer o trabalhador. '\: 

\ i i . 
; ~ 

' 
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Par. 1°. A assistência é devida a todo aquele que perceber 
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal , ficando 
assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, 
uma vez provado que sua situação econômica não lhe 
permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família . 
Par. 2°. A situação econômica do trabalhador será 
comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social , mediante 
diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta 
e oito) horas. 
Par 3°. Não havendo no local a autoridade referida no 
parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido pelo 
Delegado de Polícia da circunscrição onde resida o 
empregado. 
Art. 15. -Para auxiliar no patrocínio das causas, observados 
os arts. 50 e 72 da Lei 4215, de 27 de abril de 1963, 
poderão ser designados pelas Diretorias dos Sindicatos 
acadêmicos de Direito a partir da 43

. Série, 
comprovadamente matriculados em estabelecimento de 
ensino oficial ou sob fiscalização do Governo Federal. 
Art. 16 - Os honorários de advogado pagos pelo vencido 
reverterão em favor do Sindicato assistente. 
Art. 17 - Quando, nas respectivas Comarcas, não houver 
Juntas de Conciliação e Julgamento ou não existir Sindicato 
da categoria profissional do trabalhador, é atribuído aos 
Promotores Públicos ou Defensores Públicos o encargo de 
prestar assistência judiciária prevista nesta lei, 
Parágrafo Único - Na hipótese prevista neste artigo, a 

importância proveniente da condenação nas despesas 
processuais será recolhida ao Tesouro do respectivo 
Estado. 
Art. 18 - A assistência judiciária , nos termos da presente lei, 
será prestada ao trabalhador ainda que não seja associado . '~ 

do respectivo Sindicato. i! 
Art. 19 - Os diretores dos Sindicatos que, sem comprovado L) 
r:notiv? de . o~dem financei:a . ?eix_arem ?~ dar _cumpri~ento \ ; . 
as dispos1çoes desta le1, f1carao sujeitos a penalidade J~ 

~ 
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prevista no art. 553, alínea a da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

A Lei em questão foi editada, assim, com a finalidade precípua 

de regular a assistência judiciária gratu ita na Justiça do Trabalho, tratando dos 

honorários advocatícios de sucumbência para dizer que eles existem, somente na 

hipótese da assistência sindical , e que reverterão em favor da entidade 

representativa dos trabalhadores. 

Se essa é única norma trabalhista que cuida de honorários 

advocatícios no processo do trabalho, obviamente não se pode dizer que a CLT 

contemple a questão da sucumbência de forma geral e efetiva, mesmo porque a 

Lei 55a4/70 foi editada em momento histórico outro em que não havia sido 

promulgada a CF/19aa , na qual se previu que cabe ao Estado prestar a 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos (art. 5°., LXXIV) e não se conferia aos Sindicatos liberdade e autonomia 

plenas (art. a0
. ) . 

Efetivamente, a partir da CF/19aa o Sindicato deixou de 

exercer funções delegadas do Estado, passando a ter autonomia plena, não se 

justificando, assim, dele ser exigido que preste, por exemplo, assistência jurídica 

obrigatória a todos os trabalhadores , inclusive aos não sindicalizados. Neste 

aspecto, o art. ao., 111 , da CF diz caber a ele a defesa dos direitos e interesses 
~ 

coletivos e individuais da categoria , inclusive em questões judicia is ou 1 

administrativas, ou seja, confere ao Sindicato legitimidade para , na condição de J \ 
~) I 

substituto processual , defender os interesses da categoria , não lhe impondo. no À i 

entanto, a prestação dJ um serviço obrigatório de assistência jurídica, mesmo ll' 
I ! \ 

I' : \ 
v 
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porque se assim o fizesse estaria contrariando, ao mesmo tempo, o princípio de 

que cabe a ele (Estado) o dever de prestar assistência judiciária gratuita a quem 

for pobre no sentido da lei (art. 5°., LXXIV) e o princípio da liberdade e autonomia 

das entidades sindicais (art. 8°. da CF). 

Nesse contexto é que se situa a única norma da Lei 5584/70, 

mais exatamente o artigo 16 que cuida dos honorários advocatícios na Justiça do 

Trabalho, o que reafirma não haver na CLT ou em qualquer outra legislação 

trabalhista esparsa a disciplina da sucumbência na Justiça do Trabalho. No 

sentido desse entendimento é a lição de Alexandre Roque Pinto: 

argumentação: 

" O art. 16 está inserido num conjunto de dispositivos legais 
que constituem um sistema lógico. Há uma pertinência de 
suas disposições com todo o resto. A destinação dos 
honorários advocatícios ao Sindicato assistente é uma 
conseqüência da obrigatoriedade da prestação da assistência 
judiciária aos integrantes da categoria, sindicalizados ou não. 
Trata-se a compensação pela obrigação de desempenhar 
uma tarefa imposta pelo Estado. Desaparecendo, todavia , 
esta obrigação a partir de 5; 1 0;88, perdeu eficácia a norma 
que estabelecia a compensação e destinava os honorários 
advocatícios ao sindicato. Com isso, caiu por ter o argumento 
de que não se podia aplicar o princípio da sucumbência ao 
Processo do Trabalho porque a matéria era regulada pela Lei 
5584/70." (in Revista L Tr 73-04/445), abril 2009). 

A jurisprudência reconhece a . procedência dessa 

"( ... ) Assistência Judiciária. Honorários. São devidos os 
honorários assistenciais pela aplicação da Lei 1060/50, 
porquanto a manutenção do monopólio sindical da assistência 
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judiciária, nos termos da Lei 5584/70, afronta a disposição do 
artigo 5°. Inciso LXXIV, da CF. Declaração de insuficiência 
econom1ca juntada com a petição inicial. Recurso 
desprovido( ... ). (Processo n. 00203-2006-761-04-00-5, 
(REO/RO) , Rei. Maria Helena Mallmann, publicado em 
21.5.07) . 

Verifica-se, portanto, que além de não haver norma legal que 

cuide integralmente da matéria na CLT, a única disposição que falava de 

honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho vinculando-a à assistência 

jurídica pelo Sindicato, não foi recepcionada pela CF/1988, o que remete à 

aplicação do disposto no art. 769 da CLT à hipótese, ensejando que o princípio da 

sucumbência previsto no CPC seja aplicado aos processos do trabalho. 

Ainda que a Lei 5584/70 e mais exatamente os arts. 14 e 16 

da mesma (aquele que trata da sucumbência) tivessem sido recepcionados pela 

CF/1988, com a edição da Lei 10.288/2001 , que introduziu um parágrafo ao art. 

789, da CLT, teria havido a derrogação da aludida disposição legal por ter a nova 

norma regulado integralmente a prestação de assistência judiciária gratuita aos 

trabalhadores. Diz a norma em causa: 

Art. 789-

Par. 1 O - O sindicato da categoria profissional prestará 
assistência judiciária gratuita ao trabalhador desempregado ,J 
ou que perceber salário inferior a cirico salários mínimos ou V 
que declare, sob responsabilidade, não possuir, em razão dos · 
encargos próprios e familiares , condições econômicas de \ \ 
prover à demanda." ~~~ 

' 

106 

~ 
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Em seguida foi editada a Lei 10.537/2002, trouxe novo 

regramento para o art. 789 da CLT, não tendo repetido a regra contida no 

parágrafo 1 O, ficando a matéria da assistência judiciária sem regramento na 

Justiça do Trabalho. 

Assim , tínhamos a lei 5584/70 que disciplinava a assistência 

judiciária pelo Sindicato, prevendo que a sucumbência só seria devida quando o 

trabalhador estivesse assistido pelo ente sindical. Em seguida, entrou em vigor a 

Lei 10.288/2001 , que ao dispor sobre o jus postulandi e sobre a assistência 

judiciária, derrogou os dispositivos da lei 5584/70. Logo depois, mais exatamente 

em setembro de 2002, entrou em vigor a Lei 10.537/2002, que não previu 

qualquer norma sobre a assistência judiciária pelo Sindicato, revogando, assim, as 

modificações introduzidas pela Lei 10.288/2001 . 

Como se vê , portanto, ao revogar as disposições introduzidas 

pela Lei 10.288/2001 , sem nada mencionar acerca da assistência judiciária 

sindical , a Lei 10.537/2002 não trouxe para o mundo jurídico, novamente, as 

disposições da Lei 5584/70 por ser incompatível com o nosso ordenamento 

jurídico o efeito repristinatório (LICC, art. 2°, par. 3°.). Nesse sentido a 

jurisprudência já começou a caminhar: 

"Honorários de advogado na Justiça do Trabalho- A verba de 
honorários de advogado é devida nos termos da Constituição 
Federal em vigor (art.133) e legislação infraconstitucional, 
como o art. 20 do CPC e Estatuto da OAB (art. 22). Não há se 
cogitar na incidência da orientação contida nos Enunciados n, ; J 
219 e 329 do TST, que somente admitem honorários , rv 
advocatícios na hipótese de assistência judiciária gratu ita ri : 

~~ 
! 
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prevista na Lei 5584/70, já que esta teve os dispositivos 
referentes à assistência judiciária gratuita revogados pela Lei 
10.288/2001. Nosso ordenamento jurídico não admite o 
fenômeno da repristinação (LICC) e a Lei 1060/50, nem o par. 
3°. Do art 790 da CLT, que atualmente regem a matéria, não 
fazem nenhuma referência à assistência sindical , não 
havendo, portanto, sentido algum em vincular-se o pagamento 
de honorários advocatícios no processo do trabalho a esta 
hipótese. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente 
provido." (TRT ?a. Reg . Ac. N. 2034, RO 1619-2005-026-07-
00-9, 1a. T. , DOE/CE 4/7/06, Rei. , Juiz Manoel Arízio Eduardo 
de Castro). 

De outro lado, deve ser afastado outro argumento que tem 

impedido - e até justificado o posicionamento da jurisprudência trabalhista -

quanto a inaplicabilidade da sucumbência no processo do trabalho, que é o da 

incompatibilidade do "jus postulandi" com o princípio da sucumbência. 

Com efeito, a premissa que rege o princípio da sucumbência é 

de a parte contratar advogado de sua confiança para defender seus interesses no 

Judiciário e saindo vencedora na ação este advogado ser remunerado, pelo 

vencido, em razão do trabalho que executou . 

Não tenho dúvidas de que o "jus postulandi" pode coexistir 

com a regra da sucumbência, pois a "a norma que determina o pagamento dos , ! 
i I 

honorários de sucumbência não condiciona este pagamento à obrigatoriedade de I.'Y I 
• i 

contratação do advogado." (Roque Pinto, op. cit. p. 444). No particular va le' 
1 

transcrever a lição de João de Lima Teixeira Filho: 

. . '-. 



"Assim , independentemente da controvérsia quanto a 
sobrevivência do jus postulandi das partes, após o advento da 
Carta vigente e do novo Estatuto da OAB, é lícito ao 
procurador da parte vencedora cobrar do vencido honorários 
por sua atuação no processo. A condenação em honorários 
advocatícios tem fulcro na singela constatação de atividade 
efetivamente despendida nos autos por advogado, que nada 
tem que ver com o dissenso sobre ser obrigatório, ou não, o 
patrocínio das partes litigantes por profissional a tanto 
habilitado." (Teixeira Filho, 1999, Instituições de Direito do 
Trabalho V. li , São Paulo, LTr, 1999) 

No mesmo sentido, ANDRÉ ARAÚJO MOLINA, com muita 

propriedade, sintetiza a questão: 

"O que estou a defender não é o fim do jus postulandi, este 
declarado constitucional pelo E. STF, mas sim a sua aplicação 
excepcional , somente nas lides genuinamente entre 
empregados e empregadores e, mesmo nestas hipóteses, se 
os litigantes quiserem valer-se do patrocínio profissional do 
advogado, poderão fazê-lo com a condenação na verba 
honorária da parte sucumbente. Se, por outro lado, o 
empregado ou empregador litigar sem patrocínio técnico, não 
haverá condenação honorária, salvo se aqueles forem 
advogados e estiverem litigando em causa própria (art, 20, 
caput, CPC). MOLINA, André Araújo, Honorários Advocatícios 
na Justiça do Trabalho: nova análise após a Emenda 
Constitucional n. 45/2004, Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 
740, 15m jul 2005, disponível em 
http://jus. uol .com .br/doutrina/texto). 

E é essa, sem dúvida , a melhor interpretação a ser conferida , 

. ~ 

i 

lj 
pois optando a parte pela contratação de advogado à defesa de seus interesses 1:.- , 

assum~ -~la os risc~s dessa con~r~ta.ção em todos os sentid~s atraindo, in~lu~ ive , ~) : 

a poss1b1hdade de v1r a ser benefiCiada ou condenada em razao da sucumbenc1a. li 
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Poderiam alguns vislumbrar, ainda , a eventual 

incompatibilidade entre o princípio da sucumbência e o acesso amplo do 

hipossuficiente à Justiça e até mesmo certa incompatibilidade com o princípio da 

proteção, com o que, igualmente, não concordamos, pois o trabalhador pode litigar 

amparado pelo benefício da Justiça Gratuita (Lei 1060/50, art, 3°.V), ficando, 

assim, isento do pagamento de honorários de sucumbência ,como, aliás, restou 

decidido por esse Eg. Conselho na análise do Proc. 2007.19.03820-01 , da 

relataria do eminente Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira (AC). 

Quanto a eventual incompatibilidade com o princípio da 

proteção igualmente, como adverte ROQUE PINTO, não há a alegada 

incompatibilidade : 

"Tampouco há qualquer incompatibilidade com o princípio da 
proteção, muito pelo contrário. O princípio da proteção diz que 
a interpretação da norma deve ser a que mais favorece o 
trabalhador. E no caso em análise, adoção do princípio da 
sucumbência, com a possibilidade de restituição integral , é 
muito mais favorável ao trabalhador que as simples negação 
dos honorários advocatícios." (op. cit. p. 445). 

J' .. •./' ~.- . .:. r· .. ... nQ .... __ _ 

\'.} >'; 

De outro lado, o moderno processo do trabalho apresenta uma 

realidade bem diversa daquela que o pautava a quando da edição da CLT que , · 1j 
previa o jus postulandi (art. 791 ), quando as matérias debatidas cingiam-se à : ;v/ 
busca da reparação por uma dispensa motivada; horas extras e outras matéria~ 

sem a mesma complexidade do que hoje se discute. IJ ' 
l 
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Efetivamente, nos dias atuais está ·Cada vez mais difícil, senão 

impossível, para um cidadão ou para uma empresa comparecer em Juízo 

desacompanhados de advogado quando, por exemplo, deverão fazê-lo levando 

em conta a virtualização do processo. 

Com efeito, o fenômeno da virtualização do processo já é fato , 

serido que tornar-se-á mais complexo, brevemente, residir no Juízo Trabalhista 

por exigir ele que todos, absolutamente todos, os atos processuais passem a ser 

praticados no- e pelo - meio virtual com a implantação do SISTEMA UNIFICADO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO - SUAP, cuja filosofia 

será a utilização dos meios de computação eletrônica e a rede mundial de 

computadores (Internet) através de um certificado digital. 

Ao lado disso, o processo do trabalho ficou cada vez mais 

técnico com a utilização de ações cautelares , nominadas e inominadas; tutela 

antecipada ; execução provisória ; tutela inibitória; ação civil pública; mandado de 

segurança, entre tantos outros institutos jurídicos, tornando, assim, impossível 

pensar que se possa fazê-lo sem o patrocín io técnico de um advogado. Tanto isso 

é verdadeiro que alguns Tribunais Reg ionais do Trabalho não tem mais a 

atermação de reclamações verbais por servidores. É o caso do TRT da 6a. , 

Região que desde do ano de 2000, resolveu não mais admitir a propositura de 

reclamações verbais (Resolução Administrativa n. 04/2000) . 

;( . 

iH 

•, . . frt : . 
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Como se vê, portanto, na prática o jus postulandi é mais uma . 11 
nostalg ia do que efetivamente uma prática atual , devendo haver a /;_;.; 

compatibilização desse instituto, legalmente previsto, com a realidade, no sentidof / 
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de, neste momento, lutar pelo cancelamento das Súmulas 219 e 329 do TST, de 

forma a permitir que haja a perfeita convivência , no processo do trabalho, desse 

instituto com o princípio da sucumbência para quem não estiver protegido pela 

assistência judiciária gratuita. 

O próprio TST em razão da Emenda Constitucional n. 

45/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, fez editar a Instrução 

Normativa n. 27, onde consagrou a possibilidade da coexistência do jus postulandi 

e do princípio da sucumbência, limitando-os, todavia , às lides que envolvam 

relação de trabalho. Diz o art. 5°. , par. 3°. e 4°. da referida Instrução : 

Art. 5°. -

"Par. 3°. - Salvo nas lides decorrentes da relação de 
emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca, 
relativamente às custas. 

Par. 4°. - Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, 
os honorários advocatícios são devidos pela mera 
sucumbência. " 

A situação é, para dizer o mínimo, contraditória e encerra 

profunda injustiça para com o trabalhador por limitar a aplicação do princípio da 

sucumbência às relações de trabalho que vieram ser debatidas na Justiça do 

Trabalho. 

"Realmente , afronta a lógica jurídica tratar diferentemente lides 

trabalhistas típicas e as que cuidam de relação de trabalho lato sensu. Nas ações '\ 
I 

de natureza alimentar, como é o caso daqueles que tratam de relação de ~ 

.. '. 
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emprego, preteriu-se pagamento de verba honorária, mas, para demandas que 

cuidam de contenda entre sindicatos, trabalho autônomo, reparação de dano etc., 

entendeu-se pertinente o pagamento da mesma verba ." (GONÇALVES, Marcos 

Fernando, http://www.juslaboral .net/2009/02/honorários-de-advogado-no

processo-do.html 4/6/2009) 

E continua o mesmo autor : 

"Até mesmo diante do princípio da igualdade - porque aqui, 
não há elemento que justifique a diferenciação - da mesma 
maneira em que, por exemplo, se admite arcar com 
honorários de advogado o empregador descumpridor de 
obrigações relativas ao contrato de trabalho autônomo, a 
fortiori deve pagar honorários sobre dívidas trabalhistas de 
natureza alimentar, sob pena de flagrante injustiça. O TRT da 
15a. Região julgou demanda que tratava dessa seara, 
condenando a reclamada em honorários : 

'Honorários advocatícios. Necessidade do reexame da 
matéria em decorrência do novo Código Civil. Fere os 
princípios elementares de direito concluir que o empregador 
que descumpre obrigações civis esteja obrigado a responder 
por 'perdas e danos, mais juros e atualização monetária 
segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e 
honorários de advogado' (art. 389, do novo CC), mas 
desobrigado de pagar os honorários sobre as dívidas 
trabalhistas de natureza alimentar. Aliás , com a ampliação da 
competência da Justiça do Trabalho, a situação ficou , com a 
devida vênia , incoerente: caso um abonado representante 
comercial autônomo saia vencedor na Justiça dó Trabalho }J 
receberá honorários advocatícios; todavia , se um j 
hipossuficiente empregado vencer a reclamação trabalhista J 

nada receberá a tal título ., O Judiciário Trabalhista não pode ~:' 
sacramentar ta l tratamento flagrantemente desigual, J 

I 
I 
i 
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especialmente se levarmos em conta que o trabalho é um 
direito social. Impõe-se, assim, com a máxima vênia , o 
reexame dos Enunciados 219 e 329 do C.TST". (Acórdão n. 
Processo TRT/15a. REG.n. 00948-2002-049-15-00-0 
Recurso Ordinário, 3a. T-6a., Câm. Rei. Juiz Samuel Hugo 
Lima) '. 

Por outro lado, reforça ainda mais a necessidade de repensar 

a visão hoje existente, o fato de que é de justiça que a parte obtenha a tutela 

judicial para a reparação integral do direito violado, o que implica em dizer que a 

reparação deve abranger não só o próprio direito violado como também, os 

recursos que foram despendidos para obter tal reparação. Nesse sentido é 

importante destacar o disposto nos artigos 389 e 404, do Código Civil : 

"Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor 
por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 
honorários de advogado. 

Art. 404 - As perdas e danos, nas obrigações de pagamento 
em dinheiro, serão pagas com a atualização monetária 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 
abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem 
prejuízo da pena convencional" 

Com efeito, as disposições acima são inteiramente aplicáveis 

ao processo do trabalho, tornando, a meu sentir, as Súmulas 219 e 329 

inteiramente dissociadas da realidade e da justiça, pois se empregador está ~ 

descumprindo obrigação contratual , deve arcar com os honorários do advogado ' 

da parte contrária , não l endo justo impor ao trabalhador mais esse ônus que será . r ; 
retirado, pela sistemática atual , do crédito que irá receber, ou seja, não terát11' f 
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reparado o dano na integralidade, pois parte do valor irá para o seu advogado. O 

trabalhador tem direito à restituição integral e o advogado aos honorários de 

sucumbência. Nesse sentido é o posicionamento de João de Lima Teixeira Filho: 

"Desse modo, e após uma atenta e refletida leitura dos arts. 
389 e 404 do Código Civil chega-se a conclusão de que os 
honorários neles previstos a bem da verdade, independem 
mesmo do ajuizamento de qualquer tipo de ação sendo 
devidos do simples fato de que, para conseguir o 
cumprimento da obrigação por parte do devedor, o credor teve 
que se valer da contratação de advogado ( ... ) Pode-se, pois 
concluir, inclusive reformulando posicionamento anteriormente 
adotado, que os honorários advocatícios previstos nos arts. 
389 e 404 do Código Civil decorrem do princípio da restitutio 
integrum. Por conseguinte, são devidos inclusive no campo do 
processo laboral (arts. 8° e 769 da CLT) pelo simples fato de 
que para receber o seu crédito a parte (na Justiça do Trabalho 
em regra o trabalhador é o autor da ação) exercendo 
fundamental direito de ação tenha que se valer da assistência 
de profissional do direito da sua confiança obrigando o 
devedor ao cumprimento da obrigação, afinal reconhecida na 
sentença .( op . cit.). 

De mais disso, as Súmulas 219 e 329 do TST estão em 

conflito com a Súmula 234, do STF, pois nesta é reconhecido o direito ao 

recebimento da verba honorária de sucumbência nas ações por acidente de 

trabalho e as Súmulas do TST não reconhecem esse direito nas ações de 

indenização por acidente de trabalho movidas por empregados contra os seus 

empregadores. A , ) 

Para reforçar ainda mars o direito dos honorários 

sucumbência na JustiçJ do Trabalho, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB e 
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Advocacia) , em respeito ao disposto no art. 133 da CF/1988, ao prever o direito 

dos advogados aos honorários de sucumbência (art. 22) , conferiu esse direito 

indiscriminadamente a todos os advogados, não excluindo dele qualquer 

profissional que atue em determinada ramo, como no caso no Trabalhista . Se se 

trata de uma lei especial que concedeu tal direito a todos os advogados, 

obviamente que revogou eventuais leis gerais que o limitavam. Na mesma trilha é 

o posicionamento de Sérgio Pinto Martins: 

"De acordo com a Lei n. 8906/94, haverá honorários de 
advogado em todo processo, sendo que o art. 16 da Lei 
5584/70 restou revogado, pois o art. 23 da primeira norma 
informa que os honorários são do advogado e não do 
Sindicato. Assim , a regra de honorários de advogado no 
processo do trabalho passa a ser a do art. 20 do CPC." 
(Direito do Trabalho. 14. ed . São Paulo: Atlas, 2001) 

Resta , ainda , a questão suscitada pela Comissão Nacional de 

Direito Social deste CFOAB quanto a aplicabilidade do princípio da sucumbência 

somente aos advogados que patrocinam os interesses dos trabalhadores por 

nascer esse direito não da sucumbência em si , mas da própria violação atacada. 

Com efeito, em que pese o respeito e admiração que nutro 

pelos integrantes da aludida Comissão, dele ouso divergir, primeiro porque o 

direito ao recebimento de honorários de sucumbência nasce sempre da cobrança 

de um direito dito violado, não sendo correto afirmar que por se tratar de um direito 

trabalhista tenha que ter tratamento diferente dos demais; segundo porque, como 

defendi linhas atrás, sendo o empregado beneficiá rio da Justiça Gratuita, na fo rma 
A 

da Lei 1060/50 (que é a grande maioria das ações que aportam no Judiciário ilj 
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Trabalhista) , ficaria isento do pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência , o que afasta a preocupação manifestada pela CNDS, evitando, por 

outro lado, proliferem aventuras jurídicas. 

Ao lado disso, creio extremamente benéfico a existência de 

honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho para evitar a utilização do 

Judiciário Trabalhista com fins meramente homologatórios, pois é fato que muitos 

empregadores deixam de pagar nas vias administrativas remetendo esses 

trabalhadores à Justiça, onde, invariavelmente, conseguem fazer acordos abaixo 

do que pagariam se tivessem feito no Sindicato ou no Ministério do Trabalho. 

É chegada a hora de se romper com a barreira de que não 

cabem honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, pois trata-se muito 

mais de um preconceito do que propriamente de uma defesa dos interesses dos 

trabalhadores, seja porque o jus postulandi, embora previsto em lei , deixou de ser 

usado nas lides trabalhistas pela própria exigência técnica do novo processo do 

trabalho ; seja porque nem lei mais existe que o preveja pela não recepção da Lei 

5584/70 em nosso ordenamento juríd ico ou mesmo pela sua revogação ; seja , 

ainda, porque com o advento do novo Código Civil o princípio do restitutio 

integrum justifica o pagamento pela parte vencida dos honorários de sucumbência 

.. ..\ \ '} 

' JÍ 
na Justiça do Trabalho, pois para a parte poder receber o seu crédito exercendo o 
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fundamental direito de ação, tem que se valer da assistência de advogado de sua !i"' / 
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Concluo, assim , no sentido de que deve este CFOAB, em 

defesa dos legítimos interesses da advocacia e da cidadania , formular pedido ao 

TST, na forma regimental , de cancelamento das Súmulas 219 e 329 por não se 

justificar mais a existência de ambas , abrindo, assim, a possibilidade de os Juízes 

Trabalhistas passarem a deferir a verba de sucumbência honorária em suas 

decisões, bem como apoiar, através de sua Diretoria e das Comissões Nacionais 

de Legislação; Assessoria Parlamentar e Direito Social , os Projetos de Lei que 

disciplinam o direito dos advogados receberem honorários de sucumbência na 

Justiça do Trabalho, lutando para que haja a aglutinação desses projetos em torno 

de uma única proposta, que se sugere, a fim de evitar a pulverização dos debates, 

tome por base o Projeto apresentado pela OAB-RJ, que melhor sintetiza esse 

direito. 

~TEJU~ 
Conselheiro Federal (PA) 

/ .... 



Lei n° ....................... ,de ............................................... . 

Dá nova redação a disposição da CLT 

Art. 1° - Os artigos 839 e 876 da Consolidação das Leis do Trabalho 
passam a viger com a seguinte redação: 

"Art. 839- A reclamação será apresentada: 

a) por advogado legalmente habilitado, que poderá 
também atuar em causa própria. 
b) pelo Ministério Público do Trabalho." 

"Art. 876 - ........ : ....................................................................... . 

§1 ° - Serão devidos honorários de sucumbência ao advogado que 
patrocinou a demanda judicial, fixados entre 10°/o (dez por cento) a 
20°/o (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e, ao arbítrio do 
Juiz, será estipulado valor monetário indenizatório sob igual título, nas 
causas de valor inestimável. 

§20 - Fica vedada a condenação recíproca e proporcional da 
sucumbência. 

§30 - Os honorários advocatícios serão devidos pelo vencido, exceto 
se este for beneficiário de gratuidade de justiça. 

§4° - No caso de assistência processual por advogado de entidade 
sindical, os honorários de sucumbência, pagos pelo vencido, serão 
revertidos ao profissional que patrocinou e atuou na causa. 

§5° - Serão executados ex-officio os créditos previdenciários 
resultantes de condenação ou homologação de acordo. 

§6° - Ficam revogados o 791 da CLT e os arts. 16 e 18 da Lei 5.584, 
de 26 de junho de 1970 e demais dispositivos incompatíveis com a 
presente Lei. 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data d~ sua publicação." 



Mesmo depois da Constituição/88 (art. 133), do CPC/73 (art.20), do Código Civil/02 

e Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94) , continuam a vigir o art. 791 da CLT e a Súmula 219 

do Tribunal Superior do Trabalho, com base nos quais se consideram indevidos honorários 

de sucumbência no Judiciário trabalhista . 

Esse entendimento cristalizou-se sem que haja na CLT qualquer vedação expressa 

á concessão de honorários sucumbenciais . Essa verba veio a ser reconhecida - de 

maneira restritiva e desvirtuada - pela Lei 5.584/70, a todo aquele que, assistido pelo 

Sindicato, perceber salário inferior ao dobro do mínimo legal , revertidos os honorários 

advocatícios, porém, em favor do Sindicato. Vale dizer: as entidades sindicais fazem da 

assistência jurídica, que é uma de suas finalidades estatutárias, uma fonte de lucro. 

A persistência dos Tribunais superiores na manutenção do jus postulandi, pode não 

ter viés ou inspiração patronal , mas que favorece o empresário, incentiva a litigiosidade 

em detrimento do trabalhador e retarda a tramitação processual , disso não resta a menor 

dúvida. E isso na contramão da moderna tendência de todo o direito, que é a de 

assegurar amplo acesso à Justiça e lhe emprestar celeridade, efetividade e a mais 

completa garantia de defesa aos jurisdicionados. Tal entendimento reforça a inefetividade 

dos direitos constitucionais assegurados formalmente aos trabalhadores. É que estes, pelo 

real temor de serem despedidos, só recorrem á Justiça do Trabalho para reclamar a 

reparação dos direitos sonegados depois de extintos seus contratos de trabalho, quando 

não raro alguns deles já se encontram prescritos. · 

A negação da verba honorária tem efeito impactante na Justiça do Trabalho, em 

cujas pendências um das partes - o trabalhador - é hipossuficiente e os litígios, por 

envolverem verbas de natureza salarial , relacionam-se com sua sobrevivência e de sua 

família , enquanto na Justiça comum, embora os litígios tenham por objeto interesses e 

direitos patrimoniais, tais honorários são devidos. 

Há quem pense e diga, por isso, que a Justiça do Trabalho é uma Justiça de 

segunda categoria , por não admitir a obrigatoriedade do advogado nem honorários 

sucumbenciais . 



Justificação 

Quando da instalação da Justiça do Trabalho em 1941 , ainda sob a esfera 

administrativa, deferiu-se às partes o direito de, pessoalmente, reclamar, defender-se e 

acompanhar a causa até o seu final. Essa prerrogativa justificava-se por se tratar então de 

uma justiça administrativa, gratuita, regida por um processo oral , concentrado, e a ela 

serem submetidos, quase exclusivamente, casos triviais, tais como horas extras, anotação 

de carteira , salário, férias , indenização por despedida injusta. O órgão era constituído, no 

país, de 6 Regiões e, no Rio de Janeiro, apenas 6 Juntas de Conciliação. 

Ocorre que a Justiça do Trabalho, incorporada ao Judiciário em 1946, sob o influxo 

da industrialização, do desenvolvimento econômico, social e cultural do país, hipertrofiou

se, formalizou-se , solenizou-se, tornou-se técnica e complexa . 

Por não possuir Código de Direito material nem processual, a Justiça trabalhista 

assimilou e passou a aplicar, supletivamente, a legislação processual e material civil , 

administrativa , tributária , comercial , naquilo em que a CLT fosse omissa . Adotou institutos 

como a ação rescisória , tutela antecipada , pré-executividade, ação de atentado, 

consignatória , reconvenção, assédio sexual , dano moral , intervenção de terceiro, 

litispendência, ação monitória , desconsideração da pessoa jurídica , recurso adesivo, 

habeas corpus, entre outras ações. 

A própria CLT, ao longo de sua vigência , já sofreu cerca de mil alterações, no caput 

de seus artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Paralelamente a esse diploma formou-se uma 

legislação complementar extravagante, numerosa, diversificada , mais extensa do que a 

própria CLT. Tornou-se difícil aos próprios advogados acompanhar as incessantes 

mudanças, acrescidas de súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos 

editados pelo TST. Compõe hoje o Judiciário trabalhista mais de 1.000 Varas e por ele 

tramitam anualmente dois milhões de processos. A Justiça do Trabalho, em síntese, não 

apenas assimilou os procedimentos do direito processual civil , como também os vícios da 

Justiça comum . 



Mesmo depois da Constituição/88 (art. 133), do CPC/73 (art.20) , do Código Civil/02 

e Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94) , continuam a vigir o art. 791 da CLT e a Súmula 219 

do Tribunal Superior do Trabalho, com base nos quais se consideram indevidos honorários 

de sucumbência no Judiciário trabalhista. 

Esse entendimento cristalizou-se sem que haja na CLT qualquer vedação expressa 

á concessão de honorários sucumbenciais. Essa verba veio a ser reconhecida - de 

maneira restritiva e desvirtuada - pela Lei 5.584/70, a todo aquele que, assistido pelo 

Sindicato, perceber salário inferior ao dobro do mínimo legal , revertidos os honorários 

advocatícios, porém, em favor do Sindicato. Vale dizer: as entidades sindicais fazem da 

assistência jurídica, que é uma de suas finalidades estatutárias, uma fonte de lucro. 

A persistência dos Tribunais superiores na manutenção do jus postulandi, pode não 

ter viés ou inspiração patronal, mas que favorece o empresário, incentiva a litigiosidade 

em detrimento do trabalhador e retarda a tramitação processual , disso não resta a menor 

dúvida. E isso na contramão da moderna tendência de todo o direito, que é a de 

assegurar amplo acesso à Justiça e lhe emprestar celeridade , efetividade e a mais 

completa garantia de defesa aos jurisdicionados. Tal entendimento reforça a inefetividade 

dos direitos constitucionais assegurados formalmente aos trabalhadores. É que estes, pelo 

real temor de serem despedidos, só recorrem à Justiça do Trabalho para reclamar a 

reparação dos direitos sonegados depois de extintos seus contratos de trabalho, quando 

não raro alguns deles já se encontram prescritos. 

A negação da verba honorária tem efeito impactante na Justiça do Trabalho, em 

cujas pendências um das partes - o trabalhador - é hipossuficiente e os litígios, por 

envolverem verbas de natureza salarial , relacionam-se com sua sobrevivência e de sua 

família , enquanto na Justiça comum, embora os litígios tenham por objeto interesses e 

direitos patrimoniais, tais honorários são devidos. 

Há quem pense e diga, por 1sso, que a Justiça do Trabalho é uma Justiça de 

segunda categoria , por não admitir a obrigatoriedade do advogado nem honorários 

sucumbenciais. 
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Diante da pletora de inovações. acima exposta , a desafiarem até profissionais 

experientes, sustentar que o trabalhador possui capacidade técnica para postular e se 

defender pessoalmente, beira a falta de bom senso, a irracionalidade, o absurdo. Nesse 

contexto, o jus postu/andi tornou-se, já de algum tempo, inviável, desfavorável ao 

trabalhador, ao qual , particularmente, visava a favorecer. O jus postulandi constituiu um 

instituto adequado, justo, útil e necessário para a época, mas já cumpriu , e talvez bem, 

seu papel histórico, não mais se justificando sua manutenção. 

Depois que a CF/88 estabeleceu ser "o Advogado indispensável à administração da 

Justiça", sem excluir dessa regra a Justiça do Trabalho, não há mais como admitir possa 

a parte postular e defender-se pessoalmente. Se a Carta Magna não excetuou a Justiça 

do Trabalho da regra geral que estatuiu ser o advogado imprescindível à atuação da 

Justiça, não é mais possível restringir nem, muito menos, criar exceção a esse princípio. 

Não se pode ler "o advogado é indispensável à administração da Justiça, exceto na Justiça 

do Trabalho", onde está escrito na Constituição, simplesmente, genericamente: "O 

advogado é indispensável à administração da Justiça". 

Incompatibilidade do art. 791/CL T com o art. 133/CF 

O que é inadmissível é, em sã consciência , negar a evidência de contradição entre 

os artigos 791 da CLT, que considera facultativa , opcional, a assistência de advogado, e o 

art. 133 da CF, que prescreve ser o "Advogado indispensável à administração da Justiça". 

O preceito da Lei Maior, como se vê, não excetuou dessa regra geral , abrangente, 

obrigatória a Justiça do Trabalho. Sem essa expressa exclusão, não pode a CLT dispor em 

contrário, ou seja , que nesse ramo especializado do Judiciário a intervenção do advogado 

é prescindível. 

A emenda constitucional 45 e a Instrução Normativa 27 do TST 

Igualmente importante destacar nesta justificativa, que, com o advento da Emenda 

Constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004, foi ampliada a competência da Justiça do 
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Trabalho, e com isto nas relações de trabalho, como por exemplo, em ações 

indenizatórias ou monitórias, aplica-se a regra dos honorários advocatícios de 

sucumbência do processo civil , tendo inclusive o Tribunal Superior do Trabalho 

regulamentado tal previsão, através da Instrução Normativa 27, de 16 de fevereiro de 

2005, o que consolida ainda mais a discriminação para com os advogados trabalhistas que 

patrocinam demandas oriundas das relações de emprego, ou seja , numa mesma esfera do 

Judiciário se aplicam duas regras para o advogado da parte processual vencedora da 

demanda, quando da prolação da sentença. 

A negativa de honorários e o Código Civil 

Ademais, obrigado a desembolsar dinheiro para honorários de seu advogado 

particular, retirado do montante reconhecido por sentença judicial, a reparação obtida pelo 

trabalhador, conquanto considerada de natureza alimentar, é parcial , incompleta . Esse 

desfalque dos direitos do pleiteante contraria o art. 389 do atual Código Civil (de aplicação 

subsidiária à Justiça do Trabalho) , o qual dispõe que, não sendo cumprida a obrigação, o 

devedor responde "por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". Por sua vez, o 

art. 404 do mesmo Código estabelece que as perdas e danos nas obrigações de 

pagamento em dinheiro compreendem "juros, custas e honorários de advogado, sem 

prejuízo da pena convencional". Se, para obter a recomposição do prejuízo sofrido o 

reclamante teve de contratar profissional, é irrecusável o direito de ser integralmente 

ressarcido por quem o levou a essa contratação. 

Sabendo-se desonerado de honorários de sucumbência , o empregador pouco 

escrupuloso sente-se estimulado a sonegar direitos trabalhistas , a litigar, protelar o 

processo, com o que aumenta a quantidade de reclamações, tornando, mais 

congestionado e mais lento o Judiciário trabalhista. Com o assim proceder, contraria a 

garantia constitucional da "duração razoável do processo", o que também implica dificultar 

o acesso à Justiça. Pois a morosidade, não apenas traz prejuízo ao Judiciário e ao 

trabalhador, mas, muitas vezes, induz este a desistir de ingressar na Justiça, quando não a 

firmar acordo lesivo a seus interesses. 
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Reconhecer honorários sucumbenciais ao trabalhador quando pleiteia e r 

vence na Justiça comum, e não fazê-lo na Justiça do Trabalho, na qual o objeto do pedido 

é de natureza alimentar, além de gritante incongruência e injustiça, contravém o princípio 

constitucional da isonomia. O direito do trabalhador, na Justiça do Trabalho, contratar 

advogado de sua confiança é direito fundamental de acesso à Justiça, como assegurado 

no inciso XXXV do art. 5° da CF. 

Inexiste vedação legal à concessão de honorários 

A recusa á concessão da verba honorária neutraliza o princípio basilar de toda a 

legislação do trabalho, a qual, para contrabalançar a superioridade econômica do 

empregador, outorga superioridade jurídica ao assalariado. Com o transferir tal ônus a 

este , retira-se o caráter tutelar e protecionista do trabalhador que informa o Direito do 

Trabalho. 

O mestre Victor Russomano, ao defender a revogação do art. 791 da CLT, assim 

conclui : "Não há porque fugirmos, no processo trabalhista , às linhas mestras de nossa 

formação jurídica. Devemos tornar obrigatória a presença do procurador legalmente 

constituído , em todas as ações de competência da Justiça do Trabalho, quer para o 

empregado, quer para o empregador". "Comentários à CLT, Vol. IV, sa ~-: d ., pág. 1350, Ed. 

José Konfino . 

Comungando com esse entendimento, escreve José Afonso da Silva :, a propósito 

do art. 133 da CF: " o princípio da essencialidade do advogado na administração da 

Justiça é agora mais rígido , parecendo, pois, não mais se admitir postulação judicial por 

leigos, mesmo em causa própria , salvo falta de advogado que o faça". ("Curso de Direito 

Constitucional Positivo, Malheiros Editores, ga ed., pág. 510. 

Também não comporta dúvida, no caso da adoção integral dos honorários de 

sucumbência na Justiça do Trabalho, ser perfeitamente aplicável a regra já existente da 

gratuidade de justiça no processo trabalhista , acaso vencido o trabalhador sem recursos 

econômicos. 
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Alguns juízes e Tribunais Regionais, ultimamente, vêm reconhecendo a 

indispensabilidade do advogado e honorários na Justiça do Trabalho. É pois chegado o 

momento de eliminar a anacrônica, figura do jus postu/andi, hoje prejudicial ao trabalhador · 

quando por ele exercitado, pois também fere frontalmente o devido processo legal , outro 

consagrado princípio constitucional da Carta Política da República . 

Entre as iniciativas nesse sentido, inclui-se a da OAB/RJ , que criou uma Comissão 

Especial de Estudos sobre Honorários de Sucumbência na Justiça do Trabalho, presidida 

pelo Conselheiro Nicola Manna Piraino e integrada, entre outros ilustres advogados 

trabalhistas de várias gerações do Estado do Rio de Janeiro , pelo Ministro Arnaldo 

Sussekind e pelo advogado Benedito Calheiros Bomfim, que muito trabalharam sobre 

relevante matéria jurídica, destacando, ainda, a enorme participação da classe advocatícia , 

com o oferecimento de várias sugestões de advogados militantes não só do Rio de 

Janeiro, mas também de outros Estados, além do excelente resultado colhido sobre o 

tema num grande seminário realizado no ano de 2008 na Seccional da Ordem, e que 

contou com a presença de vários juristas brasileiros, além de magistrados, resultando na 

aprovação do presente anteprojeto instituindo a indispensabilidade do advogado e 

honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, e que será levado ao Congresso 

Nacional visando a sua transformação em norma legal. 

Rio de Janeiro (RJ) , 06 de maio de 2009. 

Assinam a presente: 

1) Arnaldo Lopes Sussekind 

2) Benedito Calheiros Bomfim 

3) Nicola Manna Piraino 

4) Wadih Nemer D4mous Filho 


