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RESUMO  
 

Analisa-se, pelo viés teórico do Neoinstitucionalismo, o papel desempenhado pela autoridade 
judicial na determinação do conteúdo dos acordos individuais celebrados na Justiça do 
Trabalho, mais especificamente buscando-se apreender sob que condições – ou influências 
institucionais – adotam-se posturas, moldam-se comportamentos, realizam-se escolhas, 
produzindo acordos mais ou menos benéficos/vantajosos para o empregado. Nesse sentido, 
dá-se ênfase às vertentes neoinstitucionalistas histórica e da escolha racional, identificando o 
comportamento (escolhas) daquele ator específico em um ou outro sentido, em função dos 
princípios e regras (instituições) que orientam sua conduta no ambiente processual, a partir da 
trajetória histórica de criação e consolidação da legislação trabalhista.  
   
Palavras-chave: Acordos. Autoridade judicial. Conteúdo. Justiça do Trabalho. 
Neoinstitucionalismo. 



ABSTRACT 
 

Analyzes, under the bias of  Neoinstitutionalism Theory, the role played by the judicial 
authority in determining the content of individual agreements concluded in the Labor Court, 
specifically seeking to learn under what conditions - or institutional influences - postures are 
adopted, are shaped behaviors, choices are made, producing agreements more or less 
beneficial / advantageous to the employee. In this sense, emphasis is given to both the historic 
neoinstitutionalism and rational choice, identifying the behavior (choices) that specific actor 
in either direction, according to the principles and rules (institutions) that guide his conduct in 
the procedural environment, as from the historical path of creation and consolidation of labor 
laws. 
 
Keywords: Agreements. Judicial authority. Content. The Labour Court. Neoinstitucionalism 
Theory. 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1   – Forma como se chegou ao acordo...................................................... 72 

Gráfico 2   – Intensidade do debate.......................................................................... 72 

Gráfico 3   – Resumo comportamento da autoridade judicial.................................. 75 

Gráfico 4   – Comportamento das partes: civilizado, nervoso, indiferente............ 78 

Gráfico 5  – Comportamento das partes: debateram, não debateram................... 78 

Gráfico 6   – Comportamento do advogado do reclamante................................... 79 

Gráfico 7   – Comportamento do advogado do reclamado.................................... 79 

Gráfico 8   – Faixa etária da autoridade judicial...................................................... 80 

Gráfico 9   – Sexo da autoridade judicial............................................................... 80 

Gráfico 10 – Tempo de magistratura trabalhista...................................................... 81 

Gráfico 11 – Atividades exercidas anteriormente..................................................... 81 

Gráfico 12 – Homologação de acordos que já chegam prontos (antes do horário 

da audiência ou sem inclusão na pauta do dia)................................ 

 

82 

Gráfico 13 – Fixação de critérios para homologação de tais tipos de acordo......... 82 

Gráfico 14 – Fixação de critérios para homologação de acordos firmados em 

audiência........................................................................................... 

 

83 

Gráfico 15 – Homologação de acordos em que não se reconhece o vínculo 

empregatício..................................................................................... 

 

84 

Gráfico 16 – Influência de fatores externos como celeridade, volume de 

processos e produtividade na homologação dos acordos................. 

 

85 



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1   – Acordos firmados em percentuais acima de 30% do valor da causa 

relacionados com realização de debate em audiência............................ 

 

73 

 

Tabela 2   – Percentual versus a forma que se chegou ao acordo.............................. 73  

Tabela 3   – Comportamento da autoridade judicial.................................................. 73  

Tabela 4   – Comportamento da autoridade judicial versus percentual acima de 

30% do valor da causa........................................................................... 

 

76 

 

Tabela 5   – Valor do acordo versus comportamento da autoridade judicial............. 77  

Tabela 6   – Percentual x comportamento da autoridade judicial............................. 77  

Tabela 7   – Medidas descritivas das variáveis quantitativas.................................... 78  

Tabela 8   – Opinião se o princípio do contraditório é respeitado nos casos em que 

os acordos já chegam prontos.............................................................  

 

83 

 

Tabela 9   – Tipo de critérios estabelecidos para homologação dos acordos............ 84  

Tabela 10 – Observância de princípios como os da proteção, indisponibilidade das 

normas e irrenunciabilidade de direitos trabalhistas na homologação 

dos acordos............................................................................................ 

 

 

86 

 

Tabela 11 – Visão sobre o papel dos acordos na Justiça do Trabalho....................... 86  



LISTA DE SIGLAS 

 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNJ Conselho Nacional de Justiça 

CPC Código de Processo Civil 

CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social 

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

TST Tribunal Superior do Trabalho 



SUMÁRIO 

 
 INTRODUÇÃO................................................................................................. 13 

 CAPÍTULO 1 – NEOINSTITUCIONALISMO E CONSTITUIÇÃO......... 20 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.......................................................................... 20 

1.2 AS VERTENTES NEOINSTITUCIONALISTAS............................................. 22 

1.2.1 Institucionalismo da escolha racional.............................................................. 22 

1.2.2 Institucionalismo sociológico......................................................................... 23 

1.2.3 Institucionalismo histórico................................................................................ 24 

1.3 PATH DEPENDENCE E CRITICAL JUNCTURE E SUA IMPORTÂNCIA 

PARA A COMPREENSÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA............................................................... 

 

 

25 

1.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SEUS REFLEXOS NO PROCESSO.... 27 

1.4.1 Princípio político do processo: democracia como valor fundante da 

República Federativa do Brasil...................................................................... 

 

27 

1.4.2 O princípio do acesso à justiça.......................................................................... 32 

1.4.3 O princípio do contraditório..........................................................................  33 

1.4.4 O princípio da dignidade da pessoa humana................................................ 36 

 CAPÍTULO 2 – JUSTIÇA DO TRABALHO: EVOLUÇÃO E 

CARACTERÍSTICAS...................................................................................... 

 

37 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS................................................................... 37 

2.2 EVOLUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL...........................  39 

2.3 OS CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS: A IMPORTÂNCIA DA 

CONCILIAÇÃO JUDICIAL............................................................................... 

 

48 

 CAPÍTULO 3 – COMPREENDENDO A JUSTIÇA E O PROCESSO DO 

TRABALHO COM BASE NAS REGRAS QUE CONDICIONAM A 

ATUAÇÃO DOS SEUS ATORES................................................................. 

 

 

53 

3.1 UMA EXPLICAÇÃO PRÉVIA........................................................................... 53 

3.2 INSTITUIÇÕES DE CUNHO PRINCIPIOLÓGICO.......................................... 54 

3.2.1 A conciliação como princípio............................................................................ 54 

3.2.2 O princípio da proteção..................................................................................... 56 



3.2.3 Os princípios da imperatividade das normas e da irrenunciabilidade dos 

direitos trabalhistas............................................................................................ 

 

59 

3.2.4 Os princípios da oralidade, da concentração e da imediatidade................... 60 

3.3 OUTRAS INSTITUIÇÕES CONSIDERADAS................................................ 62 

3.3.1 A crise do Poder Judiciário e a atuação do CNJ: celeridade e 

produtividade................................................................................................. 

 

62 

3.3.2 O fenômeno da flexibilização............................................................................ 64 

 CAPÍTULO 4 – UM ESTUDO DE CASO...................................................... 66 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA .................................................................. 66 

4.1.1 O estudo de caso............................................................................................. 68 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA........................................................ 68 

 CONCLUSÕES............................................................................................. 88 

 REFERÊNCIAS............................................................................................. 91 

 ADENDO 1 – Formulário (coleta de dados – pesquisa de campo)..................... 99 

 ADENDO 2 – Questionário semiestruturado para aplicação aos magistrados 

trabalhistas (etapa final da coleta de dados)..................................................... 

 

100 

 ADENDO 3 – Declaração de sigilo de dados pessoais..................................... 101 

 ADENDO 4 – Quadro resumo das respostas aos questionários....................... 102 

 ANEXO A – Relatório estatístico que serviu de parâmetro objetivo para a 

seleção das varas pesquisadas......................................................................... 

 

105 

 ANEXO B – Exemplos de acordos não homologados...................................... 107 

 



13 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação tem por objeto a realização de um estudo que conecte o 

Neoinstitucionalismo com os acordos1 individuais celebrados na Justiça do Trabalho, mais 

especificamente por meio da observação do comportamento de um determinado ator 

envolvido nesse processo – a autoridade judicial2 – buscando-se apreender e compreender 

quais são os interesses e as regras que orientam suas escolhas, conduzindo à homologação de 

acordos mais ou menos benéficos para o empregado, dessa forma, determinando-lhes o 

conteúdo.   

Em função de fatores variados que caracterizam a relação trabalhista – sobretudo a 

premência das necessidades materiais e econômicas do empregado –, os sujeitos que, na 

condição de Reclamantes, recorrem à Justiça do Trabalho para a salvaguarda de seus direitos, 

veem-se, não raro, impelidos à formação de acordos pautados pelo signo da barganha 

financeira, em prejuízo do arcabouço institucional que conforma aquela justiça especializada.  

Tal realidade, observável por todos aqueles que atuam ou já atuaram profissionalmente 

na referida área, constituiu a inspiração para estudar de que forma tais acordos são construídos 

e o que – ou quem – determinaria seu conteúdo, mais ou menos benéfico, para o sujeito 

hipossuficiente da relação jurídica, o qual detém institucionalmente a tutela jurídica do 

Estado, representada notadamente pelo princípio da proteção. Outrossim, incumbindo à 

autoridade judicial a sua homologação (aprovação), sobre esse ator específico haveria de 

residir o centro das atenções.  

O Neoinstitucionalismo propugna, fundamentalmente, que as escolhas ou ações dos 

indivíduos devem ser investigadas levando-se em conta as instituições3 às quais estejam 

submetidos, que, assim, acabam por restringir, moldar ou condicionar o comportamento 

daqueles, além de estabelecerem uma escala de racionalidade entre as opções possíveis 

(PERES, 2008).   

Dessa forma, a utilização da abordagem teórica neoinstitucionalista neste trabalho tem 

por fundamento analisar o papel desempenhado por aquele ator na construção e determinação 

                                                
1 Entendido como produto final, ou resultado, do processo de conciliação (GIGLIO, 1997; SCALASSARA, 

2007).  
2 A escolha desse específico ator foi determinada porque a ele compete homologar ou não os acordos propostos 

pelas partes, conferindo-lhes eficácia jurídica.  
3 Definidas como “os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura 

organizacional da comunidade política ou da economia política”, o que “se estende das regras de uma ordem 
constitucional ou dos procedimentos habituais de funcionamento de uma organização até às convenções que 
governam o comportamento dos sindicatos ou as relações entre bancos e empresas” (HALL; TAYLOR, 2003, 
p. 196). Ou, como simplifica Steinmo (2008, p. 123): “The most common definition for institutions is: rules.”  
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do conteúdo de tais acordos, analisando detalhadamente as eventuais razões que o levam a 

pautar sua conduta nesta ou naquela direção durante o processo de conciliação do qual se 

originam esses acordos.  

Transpondo o referido pressuposto teórico para a realidade empírica analisada, tem-se 

que instituições como os princípios da igualdade (proteção), do contraditório, da 

irrenunciabilidade de direitos, da imperatividade das normas trabalhistas, da concentração e 

da oralidade, além da própria conciliação enquanto princípio, bem como aquelas relacionadas 

com questões de produtividade e com a chamada “flexibilização”, formam o arcabouço 

normativo ou arranjo institucional a que se submetem tais atores. Funcionam como veículos 

que moldam e restringem comportamentos e, nesse sentido, determinam as escolhas feitas na 

tomada de decisão da autoridade judicial.  

Em decorrência disso, surgiu a necessidade de se optar, no Neoinstitucionalismo, ora 

pela vertente histórica (Institucionalismo Histórico) – segundo a qual, para além da 

conformação das ações do indivíduo a um determinado arcabouço normativo, a construção de 

suas preferências ou escolhas se estabelece em função do contexto histórico em que se insere 

(STEINMO, 2008) e no qual outras condicionantes informais, como valores, regras e 

tradições, também influenciam o comportamento do sujeito (DE VERA, 2005) –, ora pela 

vertente da Escolha Racional, em que os indivíduos não passam de atores estratégicos que 

conduzem seu comportamento na direção da maximização de seus ganhos, mediante o cálculo 

dos custos e benefícios que suas escolhas importam (HALL; TAYLOR, 2003; STEINMO, 

2008).  

Em outras palavras, de acordo com o institucionalismo histórico, a ação individual não 

deve ser interpretada como o resultado puro e simples de sua conformação às regras 

estabelecidas, senão vendo o indivíduo como um ser histórico, situado num determinado 

tempo e lugar e, portanto, sujeito também aos vários tipos de influência externa (sociais, 

culturais, etc.) existentes nesse contexto histórico, compreendendo este não apenas o tempo 

histórico atual, senão toda a trajetória histórica formadora do conjunto de instituições que 

orientam a conduta daquele ator. 

Por sua vez, de acordo com a vertente da Escolha Racional, o indivíduo observa 

determinadas instituições em função de um cálculo estratégico que o leva a obter maiores 

benefícios para si. Para tanto, ele se envolve num jogo de interação estratégica com outros 

atores e, mediante a formulação daquele cálculo, ordena suas ações no sentido da obtenção de 

maiores vantagens e benefícios pessoais.  
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Justificando o corte epistemológico4 realizado, no âmbito do Neoinstitucionalismo, 

pelas vertentes da Escolha Racional e do Institucionalismo Histórico, tem-se que a autoridade 

judicial constitui um ator racional que busca, na relação entre meios e fins, conforme suas 

crenças, a maximização dos seus ganhos, agindo em um cenário institucional – historicamente 

construído e marcado por períodos de conjuntura crítica e de trajetórias de dependência5 – que 

limita e conforma suas escolhas.  

Conforme adiantado linhas acima, o específico ator enfocado é a autoridade judicial, 

uma vez que, além da influência mesma na configuração de tais acordos, a ela incumbe, com 

exclusividade, a tarefa de homologá-los ou recusar-lhes homologação, nos termos da Súmula 

n.º 418 do Tribunal Superior do Trabalho (“A concessão de liminar ou a homologação de 

acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 

mandado de segurança”). Por conta das razões apontadas, justifica-se a opção de analisar com 

maior profundidade, no referido contexto, a ação desse ator processual específico.6   

Desse modo, partindo-se do estudo de caso como desenho de pesquisa – no qual se 

opta pelo estudo intensivo de um número reduzido de casos, em vez do estudo extensivo de 

um número grande deles – e, ainda, da aplicação de questionários, os acordos trabalhistas são 

investigados a partir do processo de conciliação do qual se originam e do comportamento dos 

citados atores, tudo sob os pressupostos teóricos do Neoinstitucionalismo (institucionalismo 

histórico e institucionalismo da escolha racional).  

 

Problema e Hipótese 

 

Por meio deste trabalho, busca-se oferecer resposta ao seguinte problema de pesquisa: 

Qual o papel da autoridade judicial na determinação do conteúdo dos acordos individuais 

celebrados na Justiça do Trabalho? Guiada por que interesses ela faz sua escolha no momento 

da homologação de tais acordos?   

Quanto à hipótese, ela orienta o planejamento de todo o processo metodológico 

necessário à execução da pesquisa, visando encontrar evidências que a sustentem ou refutem. 

                                                
4 Epistemologia nada mais é do que “a teoria do conhecimento” ou, em outras palavras, o “Estudo crítico de 

como se produz o conhecimento da realidade e da cientificidade desse conhecimento” (ACADEMIA 
BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 514).  

5 A saber: Revolução de 1930, Estado Novo e Constituição Federal de 1988, conforme o Capítulo 1, seção 1.3.  
6 Também social e político, sem desmerecer o papel dos outros atores envolvidos.   
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Portanto, é a hipótese que define os contornos da pesquisa, constituindo, assim, a diretriz de 

todo o processo investigativo.  

No caso presente, pretende-se confirmar ou refutar a hipótese de que os acordos 

individuais celebrados na Justiça do Trabalho, precedidos de um processo de negociação 

caracterizado por uma atuação mais proativa e participativa da autoridade judicial (analisando 

as propostas apresentadas, filtrando-as de acordo com juízos de valor de razoabilidade, 

conforme as peculiaridades do caso concreto, ou mesmo as formulando), importam mais 

benefícios para o empregado do que aqueles em que ela (a autoridade judicial) mantém uma 

postura menos ativa, menos influente durante o processo respectivo.    

Desse modo, a pesquisa empírica confirmará ou refutará a hipótese de que o juiz 

importa na determinação do conteúdo dos acordos, de modo que sua maior participação induz 

à celebração de acordos mais benéficos ao empregado.  Esta, portanto, é a hipótese a ser 

testada neste trabalho.  

No tocante às variáveis da hipótese, tem-se que a variável independente são as 

condições ou aspectos estruturadores do conteúdo do processo de negociação, mais 

especificamente em função da postura da autoridade judicial, pautada nestas ou naquelas 

regras ou princípios (instituições), e que influenciará ou mesmo determinará o conteúdo do 

acordo a ser firmado. Já a variável dependente, é o conteúdo do acordo, consequência daquele 

processo de negociação (se mais ou menos benéfico para o reclamante).  

 

Objetivos  

 

O objetivo geral da dissertação consiste em perceber ou apreender o conteúdo dos 

acordos individuais celebrados na Justiça do Trabalho, quando analisados pelo ângulo do 

Neoinstitucionalismo, em função da atuação de um determinado ator processual – a 

autoridade judicial.  

Por seu turno, o objetivo específico consiste em descobrir, por meio da análise do 

comportamento/atuação daquele ator específico, sob que condições ou conformação tais 

acordos importam mais ou menos benefícios para o empregado/reclamante. 
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Justificativa 

 

No que concerne à justificativa, percebe-se que o estudo da conexão entre tais temas 

específicos é, segundo pesquisado, praticamente inexistente no meio acadêmico. Por outro 

lado, o enfrentamento de uma dissertação de mestrado com a referida temática tem a ver com 

a indiscutível importância da conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho, locus em que 

aquela constitui verdadeiro princípio histórico-institucional formador. 

 

Método de trabalho: o estudo de caso 

 

No que respeita à metodologia a ser desenvolvida para a consecução dos objetivos da 

pesquisa, consistirá numa pesquisa de cunho misto ou pluralista, ou seja, com a aplicação de 

métodos tanto qualitativos quanto quantitativos, partindo-se da revisão bibliográfica acerca 

dos temas diretamente envolvidos na pesquisa e da realização de estudo de caso, com a 

aplicação complementar de questionários ao ator processual já apontado: a autoridade 

judicial.   

Assim, aliados à pesquisa teórica para construção do referencial correspondente, 

buscar-se-ão dados de campo (estudo de caso), mediante a análise/acompanhamento de 

audiências/processos de conciliação, análise dos respectivos autos processuais e a aplicação 

de questionários do tipo aberto, especificamente dirigidos às autoridades judiciais envolvidas.  

Com a obtenção dos dados e as respostas aos questionários aplicados, elabora-se o 

conjunto de variáveis consideradas, per se, tanto na obtenção dos dados de campo (assistência 

de audiências e dados processuais) quanto nas respostas aos questionários, com a escolha de 

categorias e, ao final, o cruzamento de dados (audiências x questionários), descortinando-se, 

assim, o perfil das autoridades judiciais cuja atuação foi observada.  

A pesquisa de campo realizou-se na Justiça do Trabalho de Pernambuco, mais 

especificamente, em 12 das 23 Varas do Trabalho de Recife.7 Quanto ao número de situações 

observadas, estudaram-se dois ou três casos em cada uma das referidas varas, atingindo-se o 

                                                
7 Analisaram-se audiências presididas por 14 juízes distintos, porque, observados os casos, numa primeira fase 

da pesquisa de campo, adveio a necessidade, quando da aplicação dos questionários, de substituição de dois 
deles, em decorrência de que um dos juízes anteriormente observados não respondeu ao questionário e outro 
não teve condições de fazê-lo a tempo, desculpando-se. Assim, observaram-se novos casos de novos juízes, na 
mesma vara do substituído. Na interpretação dos dados, os resultados obtidos com os juízes substituídos não 
foram abandonados em face da sua importância para tal etapa da pesquisa (dados não podem ser 
desconsiderados).  
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número total de trinta e dois casos analisados; por sua vez, aplicou-se o questionário à 

autoridade judicial que, na vara escolhida, presidiu as audiências a que se assistiu.8  

No que respeita ao critério objetivo de seleção das varas, determinou-se de acordo com 

quadro estatístico fornecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (Pernambuco), 

relativo aos dados de acordos celebrados em 2010 (ANEXO A), considerando-se algumas 

varas que mais celebraram acordos no referido ano, outras que menos os celebraram e, 

finalmente, outras situadas no meio da tabela estatística (no centro, para cima e para baixo).  

Quanto ao desenvolvimento da Dissertação (parte escrita), compõe-se de quatro 

capítulos, além da introdução e conclusão. O Capítulo 1 tem por título “Neoinstitucionalismo 

e Constituição”, sendo o primeiro tema enfrentado com ênfase nas vertentes da Escolha 

Racional e do Institucionalismo Histórico, a partir das quais se analisam os 

comportamentos/as escolhas da autoridade judicial. Nesse sentido, importa desde logo 

pontuar que a primeira vertente é especialmente utilizada na análise de conflitos, e o 

Institucionalismo Histórico é mais utilizado na análise de momentos históricos de conjuntura 

crítica (como a Revolução de 1930 e o Estado Novo), em que os atores realizam acordos e 

constroem instituições capazes de alterar o percurso da história e, assim, forjam-se novas 

conformações – ou trajetórias de dependência – que impedem que se volte ao status quo ante, 

de modo que tanto a Revolução de 1930 quanto o Estado Novo constituíram momentos de 

conjuntura crítica, e a legislação trabalhista, criada e consolidada em meio de tais quadrantes 

históricos, produziu path dependence, ou seja, trajetória de dependência.  

Na segunda parte do Capítulo 1 se selecionam algumas instituições, de assento 

constitucional (princípio democrático, de acordo com a opção política adotada pelo Estado 

brasileiro com a Constituição Federal de 1988, acesso à justiça, contraditório e dignidade da 

pessoa humana), que devem pautar, inclusive, a conduta do referido ator.  

Conectando-se com o Capítulo 1, o Capítulo 2 aborda o Direito do Trabalho e a Justiça 

do Trabalho, a origem, o contexto histórico de sua criação e evolução, com ênfase no período 

de sua consolidação institucional no Brasil (conjunturas críticas em que foi criada path 

dependence), além de sua conformação diante da ordem político-jurídica inaugurada com a 

Constituição Federal de 1988, esta também um momento de conjuntura crítica, gerador de 

path dependence. 

No Capítulo 3, abordam-se algumas instituições, especificamente relacionadas com o 

Direito/Processo do Trabalho, consideradas para a análise da atuação daquele ator (princípios 

                                                
8 A fim de validar o questionário, observaram-se casos presididos por uma mesma autoridade judicial, e a esta, 

aplicou-se o questionário.   
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da proteção, da conciliação, etc.). Em seguida, aborda-se a chamada crise do Poder Judiciário 

e a atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Por fim, algumas considerações sobre o 

fenômeno da flexibilização das normas trabalhistas, outra moldura institucional que influencia 

e conforma a atuação da autoridade judicial no processo trabalhista.  

O Capítulo 4 trata da pesquisa empírica propriamente dita, preliminarmente explicada 

no tocante aos referenciais teóricos utilizados; em seguida, relacionam-se, organizam-se e se 

interpretam, de forma sistematizada, os resultados obtidos na coleta de dados e na aplicação 

dos questionários, mediante a utilização de gráficos, tabelas e quadros estatísticos, inclusive 

com o cruzamento dos dados obtidos (parte quantitativa da pesquisa).  

Ao final, as conclusões a que se chegou com a realização da pesquisa, desejando-se, 

desde logo, que o entusiasmado estudo desenvolvido venha proporcionar, no mínimo, 

inquietações que sejam úteis tanto à construção teórica quanto à práxis do tema proposto.  



20 
 
 

CAPÍTULO 1 

NEOINSTITUCIONALISMO E CONSTITUIÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Neste capítulo se tenta explicar a razão da escolha do Neoinstitucionalismo como 

referencial teórico para analisar o conteúdo de acordos individuais celebrados na Justiça do 

Trabalho, especificamente com ênfase no comportamento de um dos atores envolvidos no 

processo: a autoridade judicial.9  

Como o próprio nome sugere, tal abordagem teórica se trata de um “novo” 

Institucionalismo, combinando, no entanto, elementos do “velho” Institucionalismo com 

outros de recentes teorias políticas (MARCH; OLSEN, 2008, p. 126).  

De modo geral, o “velho” institucionalismo, que remonta a Aristóteles e foi 

revitalizado no século XVII, passando por Locke, Montesquieu e Tocqueville, entre outros 

pensadores, procurava explicar o comportamento dos indivíduos a partir da análise das 

instituições políticas e sociais em cujo campo de influência eles se inseriam (PERES, 2008).  

A partir da década de 1930, com o surgimento de novos fenômenos políticos (crise do 

liberalismo, nazismo, fascismo, apatia, alienação, etc.), abordagens como aquela se mostraram 

insuficientes para dar conta da explicação da realidade, voltando-se os estudos para a análise 

da dinâmica dos fatos (e comportamentos) tal como eles ocorriam na sociedade.  

Assim, deu-se prioridade às investigações factuais, mediante a “proposição de 

hipóteses testáveis na busca de generalizações empíricas”, incorporando-se avançadas 

técnicas de análise estatística e, finalmente, inserindo-se o método comparativo de análise.10 

Assim surgia o Comportamentalismo em Ciência Política (PERES, 2008, p. 55-56).11 

                                                
9 Tratando-se de pesquisa de cunho eminentemente qualitativo-descritivo, os resultados obtidos explicam 

especificamente o conteúdo dos acordos que foram observados, não se construindo generalizações baseadas 
neles. Isso somente seria possível se se tratasse de pesquisa quantitativa, em que a amostragem representasse 
um percentual expressivo (observação do comportamento de todos os juízes, titulares e substitutos, que 
integram o universo em questão, ou seja, todas as Varas do Trabalho do Recife e, ainda, observando-se um 
grande número de casos para cada um deles).  

10 Uma vez que tais fenômenos não podiam ser explicados com base nas instituições existentes, a investigação 
foi transferida para os loci onde eles ocorriam, ou seja, se a teoria não explicava os fatos, que se estudassem os 
fatos e, com base nessa investigação, seriam criadas outras teorias.   

11 Como ressalta o próprio Peres (2008, p. 56, grifo do autor): “[...] o comportamentalismo é, antes de tudo, uma 
designação genérica do behaviorismo, cuja extensão é bastante ampla e cuja formulação inicial adveio da 
psicologia norte-americana.”  
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Em seguida, em fins dos anos 1960, surgem estudos que põem em xeque a abordagem 

comportamentalista, o que mais tarde viria a ser denominado de Neoinstitucionalismo. Aqui, a 

par de retomar-se o foco das atenções para a análise das instituições, tanto a preocupação com 

o rigor científico quanto a reflexão teórica, típicas da escola que se almejava superar, são 

mantidas (DE VERA, 2005; IMMERGUT, 1998; PERES, 2008).    

Pois bem. O Neoinstitucionalismo propugna, basicamente, que as escolhas ou ações 

dos indivíduos devem ser investigadas levando-se em conta as instituições (regras) às quais 

estejam submetidos, o que acaba por restringir, moldar ou condicionar o comportamento 

deles, além de estabelecerem uma escala de racionalidade entre as opções de ação possíveis 

(PERES, 2008).12  

Nesse sentido, defendendo-se um papel mais autônomo para as instituições políticas, 

mas sem se desconsiderar o contexto social nem as motivações dos atores individuais, todos 

eles interagindo de maneira complexa (MARCH; OLSEN, 2008), elas são tidas como 

variáveis explicativas do comportamento humano ou “mediações entre as estruturas sociais e 

os comportamentos individuais” (THÉRET, 2003, p. 225). Numa palavra: “instituições 

importam”. Partindo-se desse contexto, as instituições funcionam:  

 
[...] como formas de restrição das decisões em favor daquilo que ocuparia o 
primeiro lugar numa dada escala de preferências, provocaria o deslocamento 
dessa escolha para objetos outros que ocupariam ou o segundo, ou o terceiro, 
ou quarto lugar de suas preferências, e assim por diante (PERES, 2008, p. 
64).  

 
 

Por outro lado, o Neoinstitucionalismo não é uma corrente teórica unificada, nela 

coexistindo pelo menos três perspectivas ou métodos de análise diferenciados: o 

institucionalismo histórico, o institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo 

sociológico (HALL; TAYLOR, 2003; THELEN, 1999; THÉRET, 2003). 

Inobstante tal subdivisão, em todos os métodos, indistintamente, instituições são 

concebidas como regras ou constrangimentos que estruturam comportamentos, residindo a 

discordância no modo como cada um deles compreende a natureza dos sujeitos cujas ações ou 

comportamentos são estruturados13 (STEINMO, 2008).   
 

                                                
12 Ou, como simplifica Steinmo (2008, p. 12): “The most common definition for institutions is: rules.” “A 

definição mais comum para instituições é: regras.” (Tradução livre). 
13 No original: “First, there is considerable agreement among institucionalists in that they all see institutions as 

rules that structure behaviour. Where they differ is over their understanding of the nature of the beings whose 
actions or behavior is being structured.” (STEINMO, 2008, p. 126).    
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1.2 AS VERTENTES NEOINSTITUCIONALISTAS  

 

1.2.1 Institucionalismo da escolha racional  
 

De acordo com a vertente da escolha racional, embora as instituições moldem o 

comportamento dos indivíduos, estes são considerados seres racionais que calculam os custos 

e benefícios das escolhas que fazem.  

Assim, as “instituições importam” simplesmente porque elas moldam as estratégias de 

comportamento de cada um deles. Seus defensores acreditam que as pessoas seguem regras 

porque são atores estratégicos que querem maximizar seus ganhos pessoais (STEINMO, 

2008, p. 126).14  

Tsebelis (1998, p. 21) ensina que a teoria da escolha racional pressupõe que a 

atividade humana é sempre guiada por um fim ou objetivo, sendo, portanto, instrumental 

(correlação entre meios e fins), e os atores individuais e institucionais buscam promover ao 

máximo a realização desses objetivos. A tal conformação o citado autor denomina de 

“pressuposto da racionalidade”.  

Essa racionalidade, ou “perspectiva calculadora”, leva os indivíduos a adotar um 

comportamento estratégico guiado no sentido da maximização de seus ganhos “com 

referência a um conjunto de objetivos definidos por uma função de preferência dada” e, nesse 

sentido, examinam-se “todas as escolhas possíveis para selecionar aquelas que ofereçam um 

benefício máximo” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 197). A escolha feita, portanto, é 

notadamente utilitarista, em que, dentre as opções de ação possíveis, o ator estratégico adotará 

aquela que tende a lhe oferecer os melhores resultados e, assim, otimizando a relação custo-                       

-benefício. Acerca do tema, preleciona Carvalho (2006 p. 26): 

 
A idéia de racionalidade instrumental reflete uma relação estrita entre sujeito 
e objeto. O pressuposto capital é o encontro de um indivíduo com uma 
situação de escolha, na qual seus desejos e interesses particulares são os 
motores da ação. [...] A motivação instrumental da ação individual é 
justamente esse parâmetro essencial, gênese de um procedimento científico 
que objetiva a sistematização de previsões do mundo social.  

 

                                                
14 No original: “The rational choice school argues that human beings are rational individualists who calculate the 

costs and benefits in the choices they face. Rational choice institutionalists think institutions are important 
quite simply because they frame the individual’s strategic behavior. They believe that people follow rules 
because humans are strategic actors who want to maximize their personal or individual gain.”  
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Sob tal enfoque, o papel das instituições é o de afetar “os comportamentos em 

primeiro lugar ao oferecerem aos atores uma certeza mais ou menos grande quanto ao 

comportamento presente e vindouro dos outros atores”, o que exprime a chamada “interação 

estratégica” e, principalmente, porque elas (as instituições) incidem “sobre as expectativas de 

um ator dado no tocante às ações que os outros atores são suscetíveis de realizar em reação às 

suas próprias ações ou ao mesmo tempo que elas” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 197).  

Assim, tomando por base a previsibilidade quanto ao teor das ações a serem adotadas 

pelos demais atores que com ele mantêm algum tipo de interação, o ator estratégico ordena 

sua conduta no sentido da maximização dos benefícios que ela lhe trará. Ou seja, tomará 

decisões e conduzirá suas ações em função daquilo que, no jogo estratégico com outros 

atores, provavelmente lhe trará mais vantagens pessoais, refletindo esse movimento, sob o 

ponto de vista social, “a percepção hobbesiana do mundo como um ambiente de escassez e de 

‘luta de todos contra todos’, ainda que em bases antes competitivas que conflituosas” 

(CARVALHO, 2006, p. 35). 

 

1.2.2 Institucionalismo sociológico  

 

Por sua vez, essa abordagem neoinstitucionalista, derivada da Teoria das Organizações 

(da Sociologia), tem como característica o fato de ampliar o conceito de instituições – até 

então estreito na Ciência Política – para o fim de incluir, além das regras, normas ou 

procedimentos formais, “os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos 

morais que fornecem ‘padrões de significação’ que guiam a ação humana”, gerando, com 

isso, uma interseção salutar entre instituições e cultura e, ao mesmo tempo, redefinindo 

cultura como sinônimo de instituições, o que significou uma “virada cognitivista” no seio da 

Sociologia fundamental (HALL; TAYLOR, 2003, p. 208-209).  

De acordo com a perspectiva sociológica, as instituições constituem um resultado 

coletivo, mas não no sentido de representarem o somatório dos interesses individuais. Ao 

contrário, elas são um produto socialmente construído, sintetizando os diversos modos de 

conduta instituídos e aceitos pela coletividade, personificando, nesse sentido, entendimentos 

culturais partilhados (THELEN, 1999; THÉRET, 2003).15 

Nas palavras de Théret (2003, p. 228): “O enfoque cultural, privilegiado pela teoria 

das organizações (na base do institucionalismo sociológico), enfatiza [...] a dimensão rotineira 
                                                
15 Théret (2003,p. 237,  nota 12), referindo-se a Durkheim.  
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do comportamento e o papel desempenhado pela visão de mundo do ator na interpretação das 

situações.”  

Concebendo o homem, fundamentalmente, como um ser social, o institucionalismo 

sociológico vê as instituições importantes (regras) como normas sociais que governam 

diariamente a vida e a interação social dos indivíduos, de modo que estes não seriam nem 

autointeressados nem racionais – como concebe a vertente da escolha racional – senão 

satisfacers que agem habitualmente (STEINMO, 2008, p. 126).16  

 

1.2.3 Institucionalismo histórico  

 

Finalmente, a perspectiva histórica afirma que o comportamento dos indivíduos nunca 

é completamente calculador, senão influenciado pelas diferentes visões de mundo que lhes 

são próprias (HALL; TAYLOR, 2003), de modo que seus interesses não seriam dados – como 

no institucionalismo da escolha racional – senão política e historicamente construídos 

(IMMERGUT, 1998). 

Para seus cultores, tanto os constrangimentos formais (normas) quanto os informais 

(valores, regras, tradições) existentes no contexto social em que se insere o indivíduo, 

integram a série de filtros pelos quais ele concebe e interpreta a realidade que o cerca e, a 

partir daí, define as estratégias de comportamento que guiarão a tomada de decisão (DE 

VERA, 2005; IMMERGUT, 1998). Dessa forma, a corrente histórica tem feição notadamente 

eclética, mesclando tanto o enfoque estratégico quanto o cultural (THÉRET, 2003).  

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os eventos políticos ocorrem em 

determinados contextos históricos e influenciam diretamente tanto as decisões quanto os 

acontecimentos, os atores envolvidos aprendem com as próprias experiências, de modo que 

seu comportamento, suas atitudes e escolhas estratégicas se realizam em meio a contextos 

sociais, políticos, econômicos e culturais particulares, relacionados com a experiência de cada 

um (STEINMO, 2008). 

Segundo o entendimento de Immergut (1998, p. 26, tradução livre): “Instituições não 

determinam comportamentos, elas simplesmente proporcionam um contexto para a ação que 

                                                
16 No original: “Sociological institutionalists, in contrast, see human beings as fundamentally social beings. In 

this view, human are neither as self-interest nor as ‘rational’ as rational choice scholarship would have it […], 
bus are ‘satisfacers’ who act habitually.” Por satisfacers, pode-se entender aqueles que buscam a satisfação de 
seus interesses sem estabelecer uma relação de meios e fins com vista à obtenção de maiores ganhos pessoais: 
simplesmente buscam satisfazer seus interesses ou necessidades.  
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nos ajuda a entender por que atores fazem as escolhas que fazem.”17 Elas compõem, portanto, 

parte do filtro de realidade inerente a cada sujeito, individualmente considerado, em que 

“comportamentos, atitudes e escolhas estratégicas interagem dentro de específicos contextos 

sociais, políticos, econômicos e culturais”, funcionando todos esses fatores como “múltiplas 

variáveis causais” que ajudam a explicá-los (STEINMO, 2008, p. 127-128).   

 

1.3 PATH DEPENDENCE E CRITICAL JUNCTURE E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 

COMPREENSÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA  

 

Conforme já adiantado na Introdução, utiliza-se o Institucionalismo da Escolha 

Racional especialmente na análise de conflitos, enquanto se aplica mais o Institucionalismo 

Histórico na análise de momentos históricos de conjuntura crítica, em que os atores realizam 

acordos e constroem instituições capazes de alterar o percurso da história e, assim, forjam-se 

“mudanças significativas ou pontos de inflexão da trajetória anterior”, tornando difícil a 

reversão ao status quo ante (LOUREIRO; TEIXEIRA; MORAES, 2009, p. 741).18  

 Nesse sentido, descortinam-se dois conceitos, indissociáveis, fundamentais para a 

compreensão de processos dessa natureza: critical juncture (conjuntura crítica) e path 

dependence (trajetória de dependência). Momentos de conjuntura crítica produzem alterações 

profundas que representam novos paradigmas institucionais, tornando difícil (ou 

extremamente improvável) retornar à situação anterior (BENNETT; ELMAN, 2006; 

MAHONEY, 2000; SKOCPOL; PIERSON, 2002; THELEN, 1999).  

Em outras palavras: momentos de conjuntura crítica, ensejando tais tipos de 

transformação, produzem situações de path dependence, uma vez que “colocam os arranjos 

institucionais em novo patamar ou novas trajetórias” (LOUREIRO; TEIXEIRA; MORAES, 

2009, p. 742). Por outro lado, momentos de conjuntura crítica que ensejam profundas 

                                                
17 No original: “Institutions do not determine behaviour, they simply provide a context for action that helps us to 

understand why actors make the choices that they do.”   
18 Acerca do tema, critica Mahoney (2000, p. 507) o fato de que, infelizmente, o conceito de path dependence 

geralmente seja associado à vaga e simplista noção de que “o passado influencia o futuro” ou, em outras 
palavras, como uma fórmula de se analisarem resultados em função de causas pretéritas. Segundo ele: “Em um 
padrão de path-dependence, processos de seleção que ocorrem num período de conjuntura crítica são marcados 
pela contingência. Por sua vez, contingência se refere à incapacidade da teoria para predizer ou explicar, quer 
determinística ou probabilisticamente, a ocorrência de um resultado específico. Um evento contingente é, 
portanto, uma ocorrência que não estava prevista para acontecer, dadas certas compreensões teóricas de como 
processos causais funcionam.” (MAHONEY, 2000, p. 513, tradução livre).   
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reformas institucionais são seguidos, em geral, de duradoura estabilidade das instituições 

(PIERSON, 2004).19 

Não se pode desconsiderar, ainda, que transformações lentas e graduais, em períodos 

anteriores a momentos de conjuntura crítica (slow-moving causal processes), fazem parte 

desse processo histórico, forjando, assim, as condições necessárias para que ela ocorra, 

produzindo path dependence (SKOCPOL; PIERSON, 2002).20  

Transpondo tais noções para o estudo ora desenvolvido, pode-se inferir que a 

Revolução de 1930 e o Estado Novo constituíram momentos de conjuntura crítica, e a 

legislação trabalhista, criada e consolidada a partir de tais quadrantes históricos, produziu 

path dependence, ou seja, um caminho pelo qual não mais se poderia retornar à situação 

existente antes dele; ademais, essa trajetória foi seguida de longa estabilidade dessas 

instituições, que permaneceram intactas na constância de governos tanto autoritários quanto 

democráticos, e foram recepcionadas pelas várias Constituições que se seguiram, inclusive 

pela atual.21  

Conforme anotado na Introdução, justificando o corte epistemológico realizado, no 

âmbito do Neoinstitucionalismo, pelas vertentes da Escolha Racional e do Institucionalismo 

Histórico22, tem-se que a autoridade judicial constitui um ator racional que busca, na relação 

entre meios e fins, conforme suas crenças, a maximização dos seus ganhos, agindo dentro de 

um cenário institucional – historicamente construído e marcado por períodos de conjuntura 

crítica e de trajetórias de dependência23 – que limita e conforma suas escolhas.  

                                                
19 Ainda que na forma de um equilíbrio subótimo, entendido aquele em que, pelo menos aparentemente, não se 

verifica a simetria ou maximização entre os meios empregados pelos atores envolvidos e os fins por eles 
obtidos, o chamado payoff de Tsebelis (1998). Para o citado autor, o pressuposto da racionalidade “nada mais é 
do que uma correspondência ótima entre fins e meios” (TSEBELIS, 1998, p. 33). Nesse sentido, quando os fins 
obtidos não representam uma correspondência simétrica com os meios empregados pelos atores para obtê-los, 
não representando, portanto, a maximização dos ganhos pretendidos, tem-se uma situação de equilíbrio 
subótimo (ressalve-se, no entanto, que, para o mesmo autor, atores (ou jogadores) racionais nunca fazem 
opções subótimas: na verdade, o observador é que não conhece todos os jogos, nas mais variadas arenas, nos 
quais aqueles atores estão envolvidos).   

20 No caso da legislação trabalhista, vê-se, no Capítulo 2, que, no período anterior à Revolução de 1930, houve 
essa configuração, de modo que um lento e gradual processo, caracterizado, principalmente, pela luta da classe 
trabalhadora durante as primeiras décadas do século XX, redundou na configuração posterior de um momento 
de conjuntura crítica em que se instituiu e depois se consolidou a legislação trabalhista, não sendo ela, 
portanto, um “presente” do “Pai do Povo” (Vargas) a seus “filhos”.   

21 Tanto é mais rico se aplicarem ambas as abordagens, conjuntamente, em Ciência Política (cf. PETERS, 2003), 
quanto os momentos históricos de formação e consolidação da legislação trabalhista constituíram, 
simultaneamente, momentos de conflito e de conjuntura crítica, justificando-se, portanto, a utilização daquelas 
como referencial teórico para a análise do comportamento dos atores estudados nesta dissertação.  

22 Até mesmo porque tais vertentes (a primeira com fundamento racional, e a segunda com fundamento 
normativo), constituem as principais propostas por meio das quais o Neoinstitucionalismo busca explicar a 
mudança e a permanência das instituições políticas (PETERS, 2003).  

23 Os já mencionados, Revolução de 1930, Estado Novo e Constituição Federal de 1988.  
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Fixadas essas bases fundamentais, relacionam-se, nas linhas que seguem e, também, 

no Capítulo 3, algumas instituições, construídas ao longo do processo histórico de criação e 

consolidação da legislação trabalhista, sejam de assento constitucional – irradiando seus 

efeitos sobre todos os ramos jurídicos – sejam de aplicação mais especificamente dirigida ao 

Direito/Processo do Trabalho respectivamente, as quais condicionam o comportamento da 

autoridade judicial no processo de conciliação que conduz à formação dos acordos na Justiça 

do Trabalho.24  

 

1.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SEUS REFLEXOS NO PROCESSO  

 

1.4.1 Princípio político do processo: democracia como valor fundante da República 

Federativa do Brasil  

 

Segundo ressalta Portanova (2003, p. 31), “o princípio político oportuniza o estudo da 

questão essencial da democracia, que é a participação do cidadão, através do processo, para a 

realização de seu direito individual e social” e, dessa maneira, atuando e interferindo 

diretamente “no centro das decisões do Estado”. 

Assim, do princípio do Estado Democrático de Direito,25 insculpido já no preâmbulo 

da Constituição Federal,26 extrai-se a conclusão de que ele constitui o valor (instituição) 

“fundante” da República Federativa do Brasil, emanando seus efeitos sobre todos e quaisquer 

                                                
24 Como não se trata de dissertação jurídica, tampouco especificamente sobre princípios, não houve a 

preocupação nem de ser exaustivos, abordando todos aqueles que influenciam o Direito e o Processo do 
Trabalho, nem de estabelecer uma divisão entre aqueles de índole constitucional, os de índole de direito 
material e os de cunho processual. O que se considera importante é que, juntos, os princípios escolhidos muito 
dizem a respeito do conteúdo dos acordos formalizados na Justiça do Trabalho que foram objeto de atenção e 
estudo.   

25 Estado de Direito e Estado Democrático de Direito são conceitos historicamente situados e não se confundem. 
O primeiro é consequência do liberalismo político do século XVIII, tendo surgido como resposta ao Estado de 
Polícia típico dos regimes absolutistas anteriores, caracterizando-se basicamente pela instituição do “império 
da lei”, dos direitos individuais (liberdades burguesas), oponíveis mesmo contra o Estado, e da separação dos 
Poderes (BOBBIO, 2007; MENDONÇA JÚNIOR, 2001; SILVA, J., 2007; SOUZA NETO, 2006;). O 
segundo, por sua vez, apesar de decorrer historicamente da evolução do primeiro, trazendo consigo todos os 
seus elementos, tem por característica fundamental a agregação do valor participação política dos cidadãos na 
organização da sociedade e nos negócios do Estado (SUNDFELD, 1997; SIQUEIRA, 2011) por meio das mais 
diversas formas.    

26 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. (BRASIL, 2010). 
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institutos do ordenamento jurídico e as respectivas realidades, destacando-se, em especial, as 

normas processuais e, consequentemente, o ambiente no qual elas são aplicadas.  

Ainda de acordo com o citado preâmbulo, a sociedade brasileira é “fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias” (BRASIL, 2010, sem os grifos no original), de modo que, extraindo-se a 

teleologia constitucional, há de dar-se prioridade às formas pacíficas de resolução dos 

conflitos de interesse, com especial destaque para a conciliação, objeto deste estudo. 

Com base, portanto, nessa disposição fundadora da Constituição Federal, infere-se que 

todos os órgãos e sujeitos envolvidos na solução dos conflitos de interesse havidos na 

sociedade devem estar comprometidos, precipuamente, com a pacificação social, mediante o 

estabelecimento de diálogo entre as partes, levando-as à composição do conflito sem que haja 

necessariamente a interferência de um terceiro que a imponha coercitivamente – a chamada 

“cultura da sentença”, nos dizeres de Watanabe (2005, p. 684-690).27 

Zaneti Júnior (2008, p. 199), diante da ideia de não ser o processo outra coisa senão 

um direito fundamental do cidadão à “participação no Estado”, sustenta que:  

 
[...] os espaços democráticos são e devem ser plurais (que haja 
demodiversidade) e de que o Estado, na esfera de seus poderes 
independentes e harmônicos, na configuração constitucional que se 
estabeleceu no Brasil [...], tem institucionalizado, no Poder Judiciário, 
território privilegiado da democracia participativa e garantido o acesso do 
cidadão e dos corpos da sociedade civil à prática democrática.  (ZANETI 
JÚNIOR, 2008, p. 201).  

 

Nesse caminho, o “valor participação” não pode ser confundido com a mera técnica, 

exigindo, ao contrário, comprometimento, e sua efetividade demanda o reconhecimento da 

“importância do diálogo [...] como direito de influência e dever de debates por parte do órgão 

de decisão” (ZANETI JÚNIOR, 2008, p. 201-202). Na mesma linha de raciocínio, Canotilho 

(2003, p. 288, grifos do autor) afirma: “O princípio democrático implica democracia 

participativa, isto é, a estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas 

                                                
27 Que tal interferência se dê, pois, mediante a interação da autoridade judicial com as partes, exercendo ela, sua 

função conciliadora, colaborando com aquelas na construção do consenso e garantindo, no processo, a efetiva 
participação democrática daqueles a quem a futura decisão afeta e, ainda, a estrita observância de todas as 
regras e princípios que confirmam o princípio democrático. Consoante afirma Lora Alarcón (2011, p. 1.247), 
no “caráter democrático da ordem jurídica” devem ser sintetizados os valores democráticos enquanto 
“elementos componentes e determinantes de todas as ações do Estado”. Nesse sentido, pois, incumbe à 
autoridade judicial, porque no efetivo exercício de uma das ações do Estado, a dúplice tarefa de, a um só 
tempo, respeitar os valores democráticos e fiscalizar para que as partes também o façam, cooperando entre si 
na construção da solução jurídica para o conflito estabelecido.  
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possibilidades de aprender a democracia, participar nos processos de decisão, exercer controle 

crítico na divergência de opiniões, produzir inputs democráticos.” 

Assim firmadas tais premissas, vê-se que o princípio democrático exige que, se a 

decisão judicial homologatória do acordo atinge determinada pessoa e se seu fundamento é 

uma proposta de conciliação levada ao conhecimento do juiz – ou mesmo por ele conduzida 

em audiência –, faz-se necessário que aquele sujeito manifeste sua posição, que seja ouvido e 

que participe da formação da decisão que afetará diretamente sua vida. Conforme sustenta 

Calvez (1997, p. 110, grifos do autor): “Com a idéia de participação democrática inteligente e 

qualificada, sejam quais forem as dificuldades de institucionalizá-la, giramos em torno da 

noção de democracia como espaço de debate e de diálogo nos quais todos tomam parte.”28 

De modo que, se de princípio democrático se está falando, e se o Judiciário constitui 

um dos Poderes do Estado, na medida em que um acordo é homologado pela autoridade 

judicial (decisão, pois), ele há de partir essencialmente do pressuposto de uma discussão 

cooperativa entre as partes envolvidas;29 incumbindo àquela autoridade a tarefa de testá-

lo/validá-lo por meio da certificação da existência desse diálogo cooperativo, com a finalidade 

de capturar que ele não se deu em consequência de qualquer tipo de coação, sendo a proposta 

apresentada efetivo produto de consenso, de encontro de vontades livres e conscientes. Em 

segundo lugar, o acordo proposto deve passar pelo crivo dos demais princípios inerentes ao 

Estado Democrático de Direito,30 exigindo-se uma postura ativa do juiz a fim de evitar 

acordos de valores vis ou que, de qualquer outra maneira, vulnerem a dignidade humana e a 

igualdade.   

Nesse sentido, conforme ressalta Maranhão (1993, p. 1.169):  

 
Um dissídio levado à Justiça do Trabalho, por menor que seja o seu valor 
patrimonial, encerra, sempre, uma profunda significação. É um dissídio entre 
capital e trabalho. [...] É que, na relação jurídica que o origina, a substância é 
o homem. Nele está latente o conflito maior – a questão social.  

 

Acerca das diversas formas de poder de que dispõem os atores de um conflito para a 

consecução de seus objetivos, sustenta Entelman (2009, p. 123): 
 
[...] la coerción que en ciertas situaciones puede ejercer un actor para obtener su 
objetivo, mediante la amenaza o el uso de ciertos recursos (que no necesariamente 

                                                
28 In casu, todos que são diretamente afetados por ela, notadamente, por suposto, o Reclamante.  
29 A propósito, destaca Leonardo Silva (2007, p. 144-145) que, uma vez conduzida a decisão em termos 

cooperativos, deixa de lhe ser pertinente “uma visão de poder como violência – imposição da vontade”. 
30 Alguns deles tratados mais adiante.  
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tienen que contener violencia  material contra el bienestar psicofísico de otro 
actor), sólo puede pensarse como una forma de poder bajo ciertas condiciones.  
  
 

Entelman (2009, p. 125) prossegue: “Entenderé por poder de los actores en el conflicto 

al conjunto de recursos de cualquier índole de que dispone cada actor, o cree disponer, para 

procurar su objetivo.” Concluindo: 

 
Debe destacarse igualmente que las amenazas, las ofertas, las propuestas 
combinadas que contienen amenazas y ofertas (throffers), la influencia em 
cualquiera de sus acepciones, la persuasión, la posibilidad de una alianza con 
terceros, el poder de convicción, la autoridad moral o el prestigio frente al 
adversário, integran el conjunto de recursos a los que, por ahora, seguiremos 
llamando el poder de los actores. (ENTELMAN, 2009, p. 125-126).   

 

Com efeito. Se a submissão do conflito à apreciação do Judiciário Trabalhista não tem 

o condão de alterar sua natureza: continua sendo um conflito entre capital e trabalho e sujeito 

a tais situações de exercício de poder, maior razão há para que, nos casos em que os acordos 

já chegam prontos – porque formatados pelas partes em momento anterior à audiência –, a 

autoridade judicial a quem incumbirá acatá-los ou não tome providências por meio das quais 

possa aferir que eles não são fruto de barganha financeira;31 portanto, de uma espécie de 

coação moral determinada pela pujança ou disponibilidade financeira de uma parte, e pela 

necessidade da outra. Tal postura vem, inclusive, a serviço do princípio da igualdade, 

representada, no Direito e no Processo do Trabalho, pelo princípio da proteção.32  

Em outros termos, a relação dialética entre capital e trabalho,33 entre aqueles que 

pagam para ter e aqueles que trabalham para sobreviver, não cessa mesmo nos casos em que 

                                                
31 Se assim não age, não há como sabê-lo e, consequentemente, pode homologar um acordo determinado 

exclusivamente por tal signo.  
32 Entende-se que o princípio da proteção, peculiar ao Direito do Trabalho, não visa, senão, realizar aquele 

princípio universal. Assim, em matéria de direito do trabalho/processual do trabalho, o princípio da proteção 
não é outra coisa senão expressão do princípio da igualdade. Todos os princípios relacionados adiante – 
meramente exemplificativos – constituem, pois, em última instância, expressões do princípio fundante do 
Estado Brasileiro, o princípio democrático. 

33 Não se trata aqui de enveredar pela seara de uma discussão marxista, até pela especificidade do trabalho e de 
seus objetivos.  
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não há mais contrato de trabalho34 e, diante desse cenário, é preciso enfocar o acordo nessa 

perspectiva democrática, afastando ao máximo a possibilidade de que seu conteúdo seja 

determinado – e, de certa forma, imposto – pelo signo da barganha.  

Do princípio democrático – ou do Estado Democrático de Direito –, pois, decorre a 

necessidade de que a autoridade judicial exerça seu papel de forma a com ele se conformar, 

pautando sua conduta:  

 
[...] em sintonia com os elementos extraídos do diálogo com as partes e da 
análise das suas condições políticas, sociais, culturais e econômicas, o que 
possibilitará a máxima aproximação entre a realidade e o ‘devido processo 
justo e de resultados’. (LEITE, 2012, p. 67).  

 

Desse modo: 

 
Com o surgimento da democracia social, intensifica-se a participação do 
Estado na sociedade e, por consequência, a participação do juiz no processo, 
que não deve mais apenas estar preocupado com o cumprimento das “regras 
do jogo”, cabendo-lhe agora zelar por um processo justo, capaz de permitir 
(a) a justa aplicação das normas de direito material, (b) a adequada 
verificação dos fatos e a participação das partes em um contraditório real e 
(c) a efetividade da tutela dos direitos, pois a neutralidade é mito, e a inércia 
do juiz, ou o abandono do processo à sorte que as partes lhe derem, não é 
compatível com os valores do Estado atual (MARINONI, 1996, p. 66).35 

                                                
34 Geralmente as ações trabalhistas são propostas quando o contrato de trabalho não existe mais. Isso, em tese, dá 

margem a que se pense que a relação de poder entre empregado e empregador também tenha cessado. Com 
efeito: o conflito vai além da relação pessoal direta entre um e outro. Trata-se, como afirmado acima por 
Maranhão (1993), do conflito entre capital e trabalho. Especificamente sobre o poder disciplinar – o qual 
substituíra, a partir dos séculos XVII e XVIII, o poder da soberania (o poder do Rei), representado por 
instituições como as prisões, as escolas e as fábricas (FOUCAULT, 2001) –, afirma Foucault (2001, p. 143) 
que ele é “um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida 
adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” e, com isso, amplia a produtividade dos operários nas 
fábricas e, ao mesmo tempo, a docilidade e utilidade dos indivíduos a ele submetidos (FOUCAULT, 2001, p. 
179-180).  

35 No mesmo sentido, Franco (2005, p. 817), quando afirma, de modo categórico: “Uma sociedade marcada por 
profunda exclusão social não se compatibiliza com o perfil de juiz apegado ao texto da lei, insensível ao social, 
de visão compartimentada do saber, auto-suficiente e corporativo. E, acima de tudo, com um juiz que ainda não 
teve a percepção de que a sua legitimação não se apóia na vontade popular ou nas leis de mercado, mas 
substancialmente na sua função central de garantidor dos direitos, que atribuem dignidade ao ser humano, e 
dos valores axiológicos incorporados aos modelos sociais que têm a democracia como uma garantia 
irrenunciável.”  
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1.4.2 O princípio do acesso à justiça  

 

Segundo Cappelletti e Garth (2002, p. 15), ao discorrerem sobre o significado do 

acesso efetivo à justiça:  

 
A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia 
ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a 
conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 
antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e 
que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Essa 
perfeita igualdade, naturalmente, é utópica. As diferenças entre as partes não 
podem jamais ser completamente erradicadas.  
 

Em seguida, os autores passam a tratar daqueles obstáculos (dentre outros existentes) 

que podem e devem ser atacados a fim de que se garanta aos cidadãos o acesso efetivo à 

justiça. Destaca-se, dada a importância para este estudo, o que ele chama de “possibilidades 

das partes” – recursos financeiros, aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou 

sua defesa e litigantes “eventuais” e litigantes “habituais” (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, 

p. 15-29).  

Já Watanabe (2011, p. 3), afirma que o princípio de acesso à justiça, inserido no inciso 

XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal, “não assegura apenas acesso formal aos órgãos 

judiciários”, senão “um acesso qualificado que propicie aos indivíduos o acesso à ordem 

jurídica justa”, consistente no fato de que todo e qualquer indivíduo merece atenção do poder 

público, em especial do Poder Judiciário, para a resolução de seus problemas jurídicos. 

 Com efeito, pensa-se na esteira de Cappelletti e Garth e para além de Watanabe. Tem-

se que a parte menos favorecida da relação jurídica é desprovida ou, na melhor das hipóteses, 

menos provida das possibilidades que lhe permitiriam contender com a parte contrária em 

condições de igualdade (por exemplo, não dispondo de recursos financeiros para a contratação 

(e mesmo o reconhecimento) de melhores defensores, a necessidade financeira 

obstaculizando-lhe o horizonte, deixando-se levar por valores que resolvem suas necessidades 

de subsistência mais imediatas, deixando fenecer o próprio direito que tem, etc.). 

Entorpecida, assim, sua visão e entendimento, torna-se claro que não dispõe das 

mesmas possibilidades que a parte Reclamada na busca dos direitos que alega ter e, nesse 

sentido, para fins de garantir efetivo acesso à justiça, a autoridade judicial a quem competir a 

análise de sua causa deve garantir condições que, no caso concreto, garantam um equilíbrio 
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real de possibilidades entre as partes e, com isso, propiciará àquela o acesso qualificado à 

justiça.     

Nesses termos, a solução dos conflitos por meio de mecanismos consensuais, com a 

participação e o diálogo efetivos entre ambas as partes na busca do resultado e mediante uma 

intervenção judicial que garanta igualdade de possibilidades entre elas, além de fomentar a 

chamada “cultura da paz”, proporciona agilidade e economia para o processo, 

consequentemente desafogando o volume de processos no Poder Judiciário. Entretanto, há de 

se ter presente que, em nome desses últimos, não se pode sacrificar princípios e regras que 

condicionam a atuação daqueles atores processuais. 

Numa palavra: a crise da Justiça, com sua morosidade e volume de processos 

irracional e desproporcional em relação ao número de juízes para apreciá-los, não pode servir 

de pretexto para a utilização, sem critérios, dos mecanismos consensuais de resolução dos 

conflitos, sacrificando-se princípios constitucionais e conduzindo a parte menos favorecida a 

sucumbir diante de propostas de acordo atentatórias à dignidade da pessoa humana. 

  

1.4.3 O princípio do contraditório  

 

O princípio do contraditório está previsto no inciso LV do artigo 5.º da Constituição 

Federal, dispondo que: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes.”  

Segundo ensina Alcântara (2004, p. 176), o contraditório teve sua origem ligada ao 

método dialético da tópica e da retórica aristotélicas, de modo que, pela cooperação e pelo 

diálogo, “chegava-se ao provável”. Ainda de acordo com Alcântara (2004, p. 176):  

 
Esse princípio do contraditório, com vistas ao diálogo, conforme sua 
concepção originária, passou por um período de letargia, em especial como 
conseqüência do chamado processo liberal, em que prevalecia a audiência 
bilateral, cabendo ao órgão judicial um papel puramente passivo, verificando 
apenas os aspectos formais de tudo que lhe foi apresentado (laissez faire).  
No século XX, com os ideais de efetividade, a participação do juiz na 
relação processual não mais se restringiu na aferição dos aspectos formais, 
retomando-se, por conseguinte, o diálogo e cooperação, na busca de um 
pronunciamento justo.  
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No mesmo sentido, sustenta Demarchi (2008, p. 57):  

 
A fim de realizar seu trabalho, o conciliador deve estimular as partes a 
falarem sobre o conflito, provocando a escuta recíproca e a identificação das 
posições e interesses das partes. A retomada da comunicação permite o 
esclarecimento mútuo das partes acerca do conflito, de seus anseios e 
perspectivas, assim como a percepção dos pontos comuns que podem 
auxiliar na obtenção do acordo.  
 
 

Entende-se que a realização de acordos trabalhistas já na audiência inicial, nos termos 

do artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),36 não configura outra coisa senão 

o princípio do contraditório, embora não “em sua expressão mais rígida”.37  

Por tal motivo, vê-se com reservas a tese de que, por não serem reduzidos a termo38 os 

fatos, razões, fundamentos, propostas, contrapropostas, etc. – da mesma forma, circunstâncias 

como a participação menor ou maior das partes na formação do acordo –, a conciliação não 

passaria de um “procedimento irritual que independe da instauração de um processo, e que a 

participação das partes e do juiz não é relevante juridicamente para o alcance do resultado”, 

senão “o que vem reduzido a termo no resultado.” (NASSIF, 2005, p. 127).  

Com efeito, não fossem as partes e a autoridade judicial importantes para o alcance do 

resultado, simplesmente resultado não haveria. Numa palavra: o acordo não se faz por si só. 

Agora, diferentemente, pensa-se que, a despeito do volume de processos na Justiça do 

Trabalho,39 “cada caso é um caso” e, assim sendo, os Termos de Conciliação padronizados 

infirmam o princípio do contraditório, de modo que os fatos, fundamentos e circunstâncias 

tratados/ocorridos em audiência devem ser, ainda que sem riqueza de detalhes, neles 

transcritos.40 

Considera-se, portanto, que a existência de diálogo, a troca de ideias e de razões 

mútuas entre as partes, com a apresentação de propostas e contrapropostas41 – 

independentemente de ritualização –, ensejando verdadeira cooperação participativa entre as 

partes  na  busca da  solução  do  litígio,  não significam  outra  coisa  senão  expressões ou 

                                                
36 “Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.”  
37 A expressão é de uma das autoridades judiciais cujos comportamentos foram analisados nesta pesquisa. A ela 

e às demais nosso preito de gratidão, inclusive pelas muitas lições recebidas.  
38 A transcrição de tais questões num documento formal. Em relação aos acordos firmados na Justiça do 

Trabalho, esse documento leva o nome de “Termo de Conciliação”, de formatação padronizada, conforme o 
juízo/vara de que se trate.   

39 O que pode ser ventilado como justificativa para o fato de os Termos de Conciliação serem padronizados.  
40 O defeito, portanto, é meramente formal, e deve ser remediado.  
41 Ainda que anteriormente à audiência, desde que a autoridade judicial adote as cautelas necessárias no sentido 

de ouvir ambas as partes, aferindo, com um mínimo de segurança, que o acordo proposto é fruto de ajuste de 
vontades entre elas, e não da imposição de uma em razão da hipossuficiência da outra. 
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manifestações do princípio em tela.42   

Nos dias atuais, pois, tanto quanto em sua gênese, representada pelo trinômio 

informação-participação-reação (ALCÂNTARA, 2004; LOPES, 2008), a aplicação do 

princípio do contraditório parte do exercício da cooperação e do diálogo, a serem praticados 

por todos os atores processuais (autor, réu, juiz), com vista à solução do conflito de interesses 

de que se trate.43 

Nos dizeres de Giovanni Verde (citado por ALCÂNTARA, 2004, p. 179): “Sarebbe 

meglio, allora, ricorrere allá collaborazione fra le parti e il gildice, concependo il processo come actus 

trium personarum, poste sullo estesso piano e tutte cooperanti per la ricerca della verità e della 

giustizia sostanziale.”44 Assim, a existência de diálogo cooperativo entre as partes, com a troca 

de razões mútuas, constitui exigência inerente ao princípio do contraditório, devendo ser 

incentivada e exercitada por todos os sujeitos que atuam no processo.45  

Não por outro motivo, posturas judiciais expectativas – meramente homologatórias de 

acordos prontos, sem que se façam questionamentos e ponderações a respeito de seu 

conteúdo, com a finalidade de aferir se em sua construção houve cooperação dialógica entre 

as partes, redundando na manifestação livre e consciente de ambas – não se coadunam com o 

princípio em questão.  

 

                                                
42 A realização do acordo, na audiência inicial, nos termos do art. 846 da CLT, constitui faculdade das partes. 

Não realizado, o contraditório será exercido em sua forma mais ampla, digamos assim. O princípio do 
contraditório é garantia constitucional que se expressa, de acordo com o caso concreto, por diversas formas, 
não se tratando, pois, de um conjunto de ritos sacramentados, e tal garantia não é afetada e, muito menos, 
afastada diante da realização do acordo. O problema, pensa-se, coloca-se quando nem tais debates há, quando o 
acordo precede a qualquer discussão entre as partes e quando a autoridade judicial não a fomenta ou não se 
assegura de que a solução proposta pelas partes foi fruto de diálogo entre elas – e não de imposição ou 
barganha financeira do mais forte –, bem como de realizar um juízo de razoabilidade sobre os termos do 
acordo proposto. Demais disso, como já dito, esse conjunto de coisas deve ser especificado no Termo de 
Conciliação.  

43 Nesse sentido, a informação diz respeito ao conhecimento que deve ser dado à parte acerca de todos os 
pronunciamentos da parte contrária, bem como – para ambas – dos atos processuais da autoridade judicial, a 
fim de que possa exercer os demais direitos, inerentes à reação e à participação no processo, contradizendo a 
parte contrária, ou mesmo concordando com ela, produzindo provas, fazendo uso dos meios recursais, etc. 
Como dito, contraditório é uma garantia constitucional que não é afetada se as partes, usando da faculdade que 
lhes garante o artigo 846 da CLT, resolvem conciliar.  

44 “Seria melhor, então, recorrer à cooperação entre as partes e o juiz, concebendo-se o processo como um ato de 
três pessoas, colocadas num mesmo plano, e todas cooperando na busca da verdade e da justiça substancial. 
(Tradução livre). 

45  Com a ressalva de que, nos casos em que o acordo já chega pronto, cumpre à autoridade judicial, conforme já 
defendido linhas acima, acercar-se de cautelas que lhe emprestarão as condições necessárias para que proceda a 
uma homologação segura, ou se recuse a ela.   
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1.4.4 O princípio da dignidade da pessoa humana  

 

Segundo ensina Castro (1999, p. 108), o postulado da dignidade humana, como 

decorrência da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, constitui “o eixo central do 

Estado Democrático de Direito, cuja configuração [...] projeta-se hoje muito mais rumo à 

sociedade e ao mundo do que propriamente em direção à organização do Estado e à tipologia 

dos poderes representativos da soberania”. 

Embora de contornos vagos e imprecisos, os estudiosos do princípio da dignidade da 

pessoa humana cuidaram de, ao longo do tempo, estabelecer alguns pressupostos para 

determinação de um conteúdo mínimo, de modo que se trata de um conceito in fieri, ou seja, 

ainda em formação e desenvolvimento (SARLET, 2003). Por meio de tais premissas, o 

referido autor assim o conceitua:  

 
[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos. (SARLET, 2003, p. 213-214, grifo do autor). 

 

Para efetiva aferição, portanto, da conformação da proposta apresentada pelas partes 

com o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto o Reclamante deve ser tratado como 

um ser único, distinto dos demais, digno de ser ouvido com atenção e consideração,46 quanto, 

diante das peculiaridades do caso concreto, deverá aferir-se se o valor e demais termos do 

acordo contribuem para a garantia da preservação de condições existenciais mínimas para ele.  

Afinal de contas: 

 
Neste ambiente, de um renovado humanismo, a vulnerabilidade humana será 
tutelada, prioritariamente, onde quer que ela se manifeste. De modo que 
terão precedência os direitos e as prerrogativas de determinados grupos 
considerados, de uma maneira ou de outra, frágeis e que estão a exigir, por 
conseguinte, a especial proteção da lei. (MORAES, 2006, p. 118). 

                                                
46 A propósito, ensina Viana (2010, p. 18) que há de ser construída uma justiça tão simples que não reproduza as 

mesmas condições de desigualdade existentes na relação jurídica que deu origem ao conflito trabalhista, na 
qual o Reclamante não se sinta “ – como em geral se sente – de novo um empregado diante do patrão, mesmo 
estando num tribunal e não numa oficina”.   
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CAPÍTULO 2 

JUSTIÇA DO TRABALHO: EVOLUÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

  

O surgimento do Direito do Trabalho está diretamente vinculado ao contexto histórico 

no qual se deu ensejo àquilo que posteriormente se convencionaria chamar de “questão 

social” (BARROS, 2012; PESSOA, 2003) – em decorrência de inúmeros fatores sociais, 

políticos e econômicos, notadamente o desenvolvimento dos meios de produção capitalista, a 

exploração do trabalho humano (praticamente reduzido à condição de mercadoria), a 

concentração proletária nos centros urbanos recém-industrializados, as precárias condições de 

vida dessa nova classe de trabalhadores (a classe operária) e, por fim, o absenteísmo do 

Estado diante de tal situação.47 

Assim, tal quadro de coisas, havido com a Revolução Industrial, deu origem a um 

conflito entre o interesse coletivo e o individual, ameaçando a estrutura e a estabilidade 

sociais, surgindo a necessidade de formatação de um ordenamento jurídico, que trouxesse 

mais justiça e equilíbrio entre os homens (BARROS, 2012).48  

Resumindo essa história no que concerne ao surgimento do Direito do Trabalho, 

Barros (2012, p. 54) afirma:  

 

O Direito do Trabalho surge no século XIX, na Europa, em um mundo 
marcado pela desigualdade econômica e social, fenômeno que tornou 
necessária a intervenção do Estado por meio de uma legislação 
predominantemente imperativa, de força cogente, insuscetível de renúncia 
pelas partes. Paralelamente a esses condicionamentos impostos pelo 
legislador, o rol de normas dispositivas existentes é reduzido, atenuando-se a 
autonomia da vontade das partes.  

 
 

                                                
47 Obviamente, seria ingênuo achar que tais direitos foram concedidos à classe trabalhadora por pura “bondade” 

do Estado e das classes dirigentes. Longe disso, eles foram conquistados a duras penas.     
48 Daí por que ser o Direito do Trabalho, eminentemente, protecionista dos mais débeis economicamente: 

visando proporcionar certo equilíbrio entre eles, afinal de contas, "a igualdade consiste em tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais" (ARISTÓTELES, 2001, p. 139). Afirma Lima (2010, p. 100): “O Direito 
do Trabalho e seu instrumento processual surgiram a reboque da questão social, da necessidade de confrontar à 
propriedade os valores sociais do trabalho.” Não fosse sua criação, seria a convulsão social, de modo que não 
restou outra opção às classes dirigentes senão conceder direitos à classe operária. Demais disso, o incremento 
da produção, com maiores ganhos econômicos, dependia fundamentalmente da classe que empregava sua 
energia vital nas fábricas e afins.    
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Por suposto, o surgimento desse ramo jurídico no Brasil não estava alheio a esse 

mesmo quadro de coisas e às suas consequências. Tanto é assim que vários dispositivos da 

CLT, como os artigos 9.º, 444 e 468, enfrentam o assunto, revelando normas protetivas do 

sujeito mais fraco da relação.49   

No que se refere à Justiça do Trabalho, há unanimidade entre os autores no sentido de 

considerar que os primeiros organismos especializados na resolução de conflitos individuais 

entre patrões e empregados surgiram na França em 1806, com os chamados Conseils de 

prud’hommes (Conselhos dos homens probos), apartados e independentes do Poder 

Judiciário. Quanto aos conflitos coletivos, eram decididos por meio de arbitragem 

(MARTINS, 2011; MARTINS FILHO, 1998; NASCIMENTO, 1996).   

Embora tais conselhos já fizessem parte da evolução jurídica daquele país desde os 

idos de 1426 (sendo extintos em 1776), foi em 1806 que passaram a deter competência para a 

resolução de conflitos individuais trabalhistas (NASCIMENTO, 1996).  

Naquele ano, mediante uma lei de 18 de março, Napoleão I os reinstituiu por 

solicitação dos fabricantes de seda, sendo constituídos inicialmente por empregadores e 

incumbidos da resolução das questões trabalhistas por meio da conciliação, julgando também 

as reclamações de valor até 60 francos em caráter definitivo (MARTINS, 2011; 

NASCIMENTO, 1996).     

Eles sofreram várias modificações no decorrer do tempo, como o aumento de sua 

competência, a admissão da representação paritária dos trabalhadores (1848), a eleição do seu 

presidente e vice-presidente pelos membros do próprio conselho e a admissão de mulheres 

como conselheiras (MARTINS, 2011; NASCIMENTO, 1996).  

De modo geral, tais conselhos se destacam pela representação paritária, simplificação 

dos procedimentos, debates orais, inexistência de remuneração dos conselheiros, exercício da 

presidência (para mandato de seis anos), de um representante dos empregados e dos 

empregadores, alternativamente, dispensa de assistência por advogado e primazia da 

conciliação que, frustrada, dá ensejo à citação do réu, produção de provas e posterior 

                                                
49 “Art. 9.º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.” [...]. “Art. 444 - As relações contratuais de 
trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 
autoridades competentes.” [...]. “Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.” 
(BRASIL, 2008). 
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julgamento da causa por maioria absoluta; em caso de empate, designa-se novo julgamento e 

convoca-se um juiz de carreira para dirigi-lo (MARTINS, 2011; NASCIMENTO, 1996).  

A Justiça do Trabalho já nasceu, portanto, sob o signo da proteção, da especialização e 

da busca da conciliação50 entre os sujeitos envolvidos como forma de resolução dos conflitos, 

levando o modelo francês a expandir-se por diversos países. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL  

 

Conforme ressalta Souza (2006, p. 122), com base nos ensinamentos de José Eduardo 

Faria, no Brasil, a evolução da Justiça do Trabalho é marcada pelo seguinte paradoxo: se, de 

um lado, era inicialmente apartada do Poder Judiciário, como uma instituição de “segunda 

classe”, ao mesmo tempo foi consolidando, em face de sua especialização, “um certo patamar 

de justiça social” por meio de “interpretações continuamente favoráveis aos trabalhadores”.   

Os primeiros órgãos que surgiram com vista à solução de conflitos trabalhistas foram 

previstos pela Lei n.º 1.637, de 5 de novembro de 1907, embora não tenham sido, de fato, 

implementados. Eram os chamados Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem, de 

composição mista e paritária, estando, “assim, instituída a jurisdição do trabalho, em sua 

modalidade rudimentar, ou seja, da conciliação e arbitragem facultativas” (NASCIMENTO, 

1996, p. 30).  

Já em 10 de outubro de 1922, criaram-se os Tribunais Rurais, pela Lei n.º 1.869 do 

Estado de São Paulo,51 o que teve por fundamento a chegada de milhares de colonos 

estrangeiros para trabalharem nas lavouras, surgindo a necessidade de que as causas agrícolas 

fossem objeto de uma solução mais expedita e barata, o que não era possível diante da 

legislação em vigor.52 Tais tribunais eram compostos por um juiz de direito e mais dois 

membros designados pelas respectivas categorias (colonato e fazendeiros), e sua competência 

                                                
50 A partir da abordagem neoinstitucionalista, base teórica fundamental para o desenvolvimento deste estudo, 

tem-se que uma das principais regras condicionadoras do comportamento dos atores envolvidos na celebração 
dos acordos trabalhistas não é outra, senão, o princípio da conciliação.    

51 Isso era possível porque a Constituição de 1891, em seu artigo 34, n.º 23, dispunha que competia 
privativamente ao Congresso Nacional “legislar sobre o direito civil, comercial e criminal da República e o 
processual da Justiça Federal”, de modo que os Estados Federados podiam legislar sobre as respectivas 
Justiças. Corroborando tal conclusão, o artigo 63 da mesma Constituição dispunha que os Estados se regeriam 
pelas próprias Constituições e leis que adotarem, respeitados os princípios constitucionais da União.  

52 Ademais, tendo em vista que tais imigrantes eram “oriundos, em sua maioria, de países civilizados, onde a 
força de trabalho escravo já não mais se verificava”, sua chegada ao Brasil constituiu um importante fator para 
o surgimento dos primeiros órgãos especificamente destinados à resolução dos conflitos trabalhistas (SILVA, 
E., 2000, p. 17-18).  
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limitava-se às causas trabalhistas agrícolas de até “quinhentos mil réis” (NASCIMENTO, 

1996, p. 30-31).   

Paralelamente à crise por que passava o liberalismo mundo afora, assombrado por 

regimes autoritários e/ou totalitários, no Brasil, o período da chamada Primeira República foi 

marcado por agitações operárias que aprofundaram a crise do chamado Estado liberal-

oligárquico, colocando em evidência o debate em torno da questão social (FAUSTO, 1997; 

FERREIRA; PINTO, 2003; PARANHOS, 1999).53  

Conforme ressalta Paranhos (1999, p. 20):  

 
Em meio às revoltas tenentistas dos anos 20, à crise internacional do 
capitalismo dramatizada pelo crack de 1929, ao abalo sofrido pelo modelo 
agroexportador e às cisões no interior das classes dominantes, o golpe de 
1930 acabou abrindo caminho, concretamente, para uma nova configuração 
do Estado.    

 

Não se mostra legítimo, portanto, negligenciar o fato de que a década de 1920 

presenciou vários acontecimentos singulares, como o movimento tenentista iniciado em 1922, 

o acirramento político diante da quebra do pacto da “política do café com leite” (em que 

presidentes, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, revezavam-se no poder central),54 a 

falência generalizada de fábricas e o desemprego em massa, notadamente nos grandes centros 

urbanos (São Paulo e Rio de Janeiro) provocados pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 

1929; todos eles contribuindo para a reconfiguração do cenário político de então, constituindo 

                                                
53 Segundo Fausto (2001, p. 7-9): “A criação do conceito de totalitarismo nasceu da necessidade de identificar a 

nova forma de regime que surgiu no século XX, não-enquadrável nas antigas designações de ‘despotismo’ ou 
de ‘tirania’, de tal modo que a palavra nasceu da coisa”, correspondendo esta, por sua vez “à instituição de 
regimes que visam a sujeitar a sociedade nos moldes de um Partido-Estado, cujo chefe é fundamental, seja no 
sentido da referida constituição do Partido-Estado, seja no estabelecimento de laços emotivos com as massas, a 
partir de uma figura carismática. [...] Por sua vez, o regime autoritário – produto também das condições 
políticas vigentes no século XX – caracteriza-se, negativamente, por menor investimento em todas as esferas 
da vida social; pela inexistência de uma simbiose entre Partido e Estado, sendo o primeiro, quando existente, 
dependente do último; pelas restrições à mobilização das massas”, preservando a sociedade relativa 
independência em relação ao Estado, com a autonomia de instituições religiosas e de certa tolerância à esfera 
privada e à liberdade de crença. Por fim, afirma ele: “Passando do conceito à prática, [...] não é fácil distinguir 
entre regimes totalitários e autoritários. Isto porque, como diz François Furet, em ambos os casos, lidamos com 
tipos ideais, cujos traços não estão integralmente presentes nas várias situações concretas.” Nesse sentido, entre 
os principais autores que discutiram o tema, afirma Fausto que só há uma unanimidade: “a de conferir ao 
nazismo a caracterização de regime totalitário.” 

54 Em 1929, o então Presidente Washington Luiz, paulista, indica para disputar sua sucessão, na condição de 
candidato oficial, seu conterrâneo Júlio Prestes. Assim, rompia-se o pacto tácito entre São Paulo e Minas, a 
chamada “política do café com leite”. Os mineiros, então, apoiam o nome de Getúlio Vargas. Inobstante 
Vargas perca a disputa, ocorrida em março de 1930, seu grupo político se aproxima do movimento tenentista 
que, embora derrotado anos antes, conservava sua força em razão da experiência militar e do prestígio, de 
modo que essa articulação entre oligarcas dissidentes e tenentes ganha corpo, deflagrando, em outubro do 
mesmo ano, o movimento revolucionário responsável pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a Revolução 
de 1930 (FERREIRA; PINTO, 2003).  
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a Revolução de 193055 “um marco no realinhamento de forças e na rearticulação do poder 

político”, no qual a absorção de bandeiras sociais garantiria a resignação das classes 

trabalhadoras (AGGIO; BARBOSA; COELHO, 2002, p. 21).  

Assim, gerou-se o chamado Estado de Compromisso, graças à “inexistência de 

oposições radicais no interior das classes dominantes, configurando-se uma nova 

conformação do poder em que forças de naturezas diversas se alinharam em substituição à 

antiga oligarquia cafeeira” (FAUSTO, 1997, p. 136).  

Nesse contexto, foi a ação política das classes trabalhadoras das grandes cidades, 

nomeadamente, influenciada pela ideologia do proletariado de origem estrangeira (FAUSTO, 

1997), reivindicando melhores condições gerais de vida e de trabalho que, num primeiro 

momento, levou o Estado a atuar de forma mais objetiva na regulamentação dos fatores de 

produção, ultrapassando “a bitola estreita da ideologia liberal” (PARANHOS, 1999, p. 21).  

 Acerca do tema, afirma Coutinho (2005, p. 311) que o surgimento da legislação 

social, ao contrário de ter sido um “presente” de Getúlio à classe trabalhadora, decorreu da 

atuação e evolução do movimento sindical no período imediatamente anterior ao golpe, sendo 

“precipitado e ingênuo” afirmar que, sem o populismo getulista, nada teria acontecido.56 

Sustenta o referido autor: 

 
O traço forte de Getúlio, esse sim, está no modelo sindical atrelado ao 
Estado, sendo que nem mesmo o período seqüente de mais de 60 (sessenta) 
anos foi capaz de eliminar alguns de seus resquícios, com destaque para o 
imposto compulsório e para o regime que consagra a unicidade de 
representação. É evidente que diante de tal quadro, influência da pressão dos 
trabalhadores no surgimento da legislação trabalhista e controle da atividade 
sindical pelo Estado, conferir ao varguismo o patrocínio dos direitos 
trabalhistas brasileiros, sem nenhuma dúvida, macula a história dos 
movimentos coletivos no Brasil. (COUTINHO, 2005, p. 311).  

 

De modo que, com a Revolução de 1930, chega ao fim a Primeira República, e Getúlio 

Vargas ascende ao poder em 3 de novembro daquele ano, na condição de chefe do Governo 

Provisório, levando a um incremento gradativo do processo de regulação das relações de 

trabalho, de acordo com a “proposta governamental de colaboração de classes, de feição 

nitidamente corporativista, cujo objetivo apontava para a necessidade imperiosa de converter 
                                                
55 Para o institucionalismo, um momento de conjuntura crítica (critical juncture), conforme desenvolvido no 

Capítulo 1, seção1.3. 
56 Ainda em Coutinho (2005, p. 310), há a seguinte citação de artigo jornalístico assinado pelo historiador Jorge 

Ferreira: “Para o historiador, é preciso lembrar que toda a legislação social, com exceção da Lei do Salário 
Mínimo, foi promulgada em um tempo muito curto, entre 1931 e 1934. Duas décadas de lutas por leis sociais e, 
de repente, em quatro anos apenas, Vargas as implementa e cria a Justiça do Trabalho para obrigar os 
empresários a cumprir as leis.”  
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patrões e proletários em forças orgânicas de cooperação incorporadas ao Estado” 

(PARANHOS, 1999, p. 21).57  

Imediatamente após a instalação do Governo Provisório, uma das primeiras medidas 

adotadas por Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,58 por 

meio do Decreto n.º 19.433, de 26 de novembro de 1930, ao qual incumbiria tratar da 

“legislação de proteção ao trabalhador, da organização de sindicatos atrelados à estrutura do 

Estado e do arbitramento dos conflitos entre capital e trabalho” (AGGIO; BARBOSA; 

COELHO, 2002, p. 22).  

Nesse sentido: “A legislação baixada nesse campo revela o interesse do novo governo 

pela questão social, que ele trata de regular, promovendo ao mesmo tempo medidas 

assecuratórias de direitos e de enquadramento das organizações sindicais.” (FAUSTO, 2006, 

p. 49). Especificamente em relação aos sindicatos oficiais, leciona Matos (2009, p. 64):  

 
Além de estimular a criação de sindicatos oficiais, quase sempre com pouca 
representatividade, uma das estratégias adotadas pelo Ministério para 
angariar adesões ‘voluntárias’ ao sindicato oficial foi vincular a concessão 
dos benefícios das novas leis trabalhistas à representação da classe oficial, 
deixando assim que as lideranças mais combativas sofressem a pressão para 
a busca do reconhecimento do Ministério por parte de suas bases, ansiosas 
por usufruir os benefícios da legislação.  

 

Assim, ao mesmo tempo em que a legislação trabalhista incorpora vários dos reclamos 

que vinham sendo objeto de luta desde os primórdios do século (AGGIO; BARBOSA; 

COELHO, 2002), essa conformação institucional do novo Ministério já deixava claro o nítido 

propósito governamental no sentido de intervir sistematicamente na questão trabalhista e de 

proceder à regulamentação tanto das atividades operárias quanto patronais e, com isso, 

exercer controle sobre ambas as classes (RODRIGUES, 1996).  

                                                
57 Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2007, v. 1, p. 287), o corporativismo “é uma doutrina que propugna a 

organização da coletividade baseada na associação representativa dos interesses e das atividades profissionais 
(corporações)”, propondo, “graças à solidariedade orgânica dos interesses concretos e às fórmulas de 
colaboração que daí podem derivar, a remoção ou neutralização dos elementos de conflito: a concorrência no 
plano econômico, a luta de classes no plano social, as diferenças ideológicas no plano político”.  

58 Chamado de “Ministério da Revolução”, dele saindo a maior parte da legislação que, em 1943, converter-se-ia 
na CLT (MATOS, 2009, p. 63). 
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Em seguida, sob a inspiração na Carta del Lavoro italiana, de 1927, o Governo 

Provisório de Vargas cria, em 1932,59 as Comissões Mistas de Conciliação (Decreto n.º 

21.364, de 4 de maio de 1932), para solução dos conflitos coletivos, e as Juntas de 

Conciliação e Julgamento (Decreto n.º 22.132, de 25 de novembro de 1932), para resolução 

de conflitos individuais, com a ressalva de que somente os empregados sindicalizados tinham 

acesso a ambos os órgãos.  

Tais Comissões Mistas eram compostas de um presidente, alheio aos interesses das 

partes, o qual poderia ser advogado, magistrado ou servidor público, e mais 12 membros de 

representação paritária igualitária. Já as Juntas de Conciliação, eram compostas por um juiz 

presidente, também teoricamente estranho ao interesse das partes, preferencialmente 

advogado, e mais dois vogais, cada um representando a respectiva categoria. Como os 

membros de tais comissões eram demissíveis ad nutum, ou seja, independentemente de 

motivação, obviamente não tinham autonomia para o julgamento das causas. Ambos os 

órgãos integravam o Poder Executivo, na condição de anexos do Ministério do Trabalho, 

Comércio e Indústria e, assim, não detinham, de fato, autonomia administrativa ou 

jurisdicional (MARTINS, 2011).60  

Passando para o nível constitucional, foi a Carta Democrática de 1934 – a primeira a 

dispor sobre direitos sociais – que veio a instituir, com tal nomenclatura, a Justiça do 

Trabalho. No entanto, não lhe era aplicável o capítulo referente ao Poder Judiciário, de modo 

que permanecia seu caráter meramente administrativo, no que foi seguida pela Constituição 

outorgada de 1937 (MARTINS, 2011).   

Em 10 de novembro de 1937, ocorreu o golpe com o qual Vargas instauraria o 

chamado Estado Novo, cujo elemento central de justificação era o projeto político de 

construção da unidade nacional, sob o argumento de que somente “um país, com o seu povo 

unido em torno de um ideal, seria capaz de se desenvolver e ocupar lugar de destaque entre as 
                                                
59 A propósito, em fevereiro do mesmo ano, Vargas promulga o Código Eleitoral, estabelecendo o voto 

obrigatório e secreto, além de estendê-lo às mulheres. Ocorre que, como sustentam Aggio, Barbosa e Coelho 
(2002, p. 27): “Com a finalidade de continuar garantindo a centralização progressiva do poder, diminuindo, 
com isso, a força dos estados, o novo código previa a constituição da representação profissional, eleita pelos 
sindicatos e associações de classe – de trabalhadores ou patronais –, que poderia ser útil na tarefa de neutralizar 
a oposição nas bancadas estaduais mais importantes, como a mineira, a gaúcha e, sobretudo, a paulista. [...] O 
poder central abria, assim, de maneira estratégica, a possibilidade de participação política por parte dos 
trabalhadores. Porém, [...] os sindicatos mantinham um vínculo forte com o Estado e, por isso, tal 
representação estava longe de ser autêntica, haja vista o rígido controle estabelecido pela máquina oficial sobre 
a composição das organizações de classe.”  

60 Desse modo, ao tempo em que o Governo Vargas regulamenta as relações de trabalho e confere representação 
paritária a patrões e empregados nas recém-criadas Comissões Mistas e Juntas de Conciliação, incorpora à 
máquina estatal o controle da atividade sindical, exige a sindicalização do trabalhador como condição à 
obtenção de direitos e vantagens e dispõe que tais representantes são demissíveis por ato unilateral do próprio 
Governo, configurando a receita perfeita para a cooptação pretendida. 
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nações modernas”, de modo que a intervenção nos sindicatos e a supressão dos partidos 

políticos tinham por objetivo “conter as manifestações dos antagonismos entre as classes 

sociais, prejudiciais à formação de um verdadeiro ‘espírito nacional’ e, por conseguinte, à 

evolução brasileira” (AGGIO; BARBOSA; COELHO, 2002, p. 36). 

Ressalte-se, ainda, que a concepção de “democracia” forjada pelos ideólogos do 

Estado Novo se assentava não na detenção de direitos políticos – como seria próprio –, senão 

na de direitos sociais (doados que eram pelo “Pai da Nação”), de modo que havia: 

 
[...] uma nova forma de constituição da cidadania, intimamente vinculada ao 
trabalho. A partir daí, o mundo do trabalho teve que se adaptar aos preceitos 
desta invenção política do Estado Novo e a sociedade em seu conjunto teve 
que conviver com a idéia de uma cidadania regulada. (AGGIO; BARBOSA; 
COELHO, 2002, p. 36-37, grifos dos autores).61 

 

No mesmo sentido, afirma Paranhos (1999, p. 36) que, nesse contexto, o Estado se 

sobrepõe às falas operárias, e, mais que isso:  

 
[...] a ideologia do trabalhismo se apropria dos discursos dos trabalhadores, e 
essa fala roubada, reformulada, retornava a eles como mito, tendo como 
componente básico a ‘doação’ da legislação social. Estava aí a razão de ser 
da imagem paternalista que se forjará em torno de Vargas e do Estado. 

 

Desse modo:  

 
O controle da classe trabalhadora pelo Estado, bem como a supressão de 
seus direitos políticos advinda desse processo, foi acompanhada pela 
promulgação gradativa de uma série de benefícios trabalhistas que 
significaram melhoras reais nas suas condições de vida. A produção do 
consentimento na alienação política se baseou em procedimentos que 
asseguraram, em contrapartida, vantagens materiais para as classes 
subalternas. (AGGIO; BARBOSA; COELHO, 2002, p. 39). 

 

Seguindo essa trilha, em que eficientes mecanismos de repressão, persuasão                

e propaganda interagem,  visando  à cooptação  e  manipulação  da   classe   trabalhadora

                                                
61 Como explicam os autores em nota de rodapé, o conceito de “cidadania regulada" foi desenvolvido por 

Wanderley Guilherme dos Santos na obra “Cidadania e Justiça; a política social na ordem brasileira”.  
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 (FERREIRA, 2010),62 em 1.º de maio de 1939, o Decreto-Lei n.º 1.237, regulamentado pelo 

Decreto n.º 6.596, de 12 de dezembro de 1940, organiza a Justiça do Trabalho como órgão 

autônomo, tanto em relação ao Poder Executivo quanto ao próprio Judiciário, embora deste 

ainda não fizesse parte. Em 1.º de maio de 1941, Getúlio Vargas declara oficialmente 

instalada a Justiça do Trabalho no Brasil. Por sua vez, a CLT, que constitui o maior marco do 

trabalhismo no Brasil e fora instituída em 1939, é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, 

de 1.º de maio de 1943.63  

Somente por meio da Constituição de 1946 – de caráter democrático –, em seu artigo 

94, inciso V, a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário, estabelecendo-lhe 

como órgãos o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Juntas 

de Conciliação e Julgamento (art. 122), no que foi seguida pelas Constituições seguintes. 

Entre 1946 e 1963 (governos democráticos de feição populista)64 e entre 1964 e 1985 

(Regime Militar), o padrão institucional não foi alterado,65 sendo importante destacar que, 

salvo algumas inovações,66 durante o longo período do regime militar (1964/1985), manteve-

se toda a estrutura legislativa laboral.67 Provavelmente porque ela era suficientemente 

                                                
62 “Não há muitas dúvidas sobre a repressão policial que se abriu a partir de 1930, acentuou-se em 1935 e tornou, 

a partir de 1937, inviável qualquer resistência ao regime. As pesquisas demonstram, às vezes de maneira 
irrefutável, o processo repressivo. Igualmente ficou comprovada a montagem de um complexo sistema de 
propaganda política estatal coordenado, sistemático e, dentro dos recursos da época, sofisticado. O que se 
questiona é abordar as relações entre Estado e classe trabalhadora a partir de paradigmas explicativos, ao 
mesmo tempo opostos e complementares, centrados na repressão e na manipulação, ambos surgindo como 
formas de violência estatal sobre os assalariados, física em uma dimensão, ideológica na outra.”  (FERREIRA, 
2010, p. 87). 

63 Sempre 1.º de maio! Não por acaso. Como dizem Aggio, Barbosa e Coelho (2002, p. 39): “Os comícios de 1.º 
de maio, realizados por Getúlio Vargas no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, eram aguardados com 
expectativa pela classe trabalhadora, pois neles sempre se anunciava uma novidade em termos de legislação 
trabalhista. O ‘Pai dos Pobres’ mostrava-se atento às necessidades de seus ‘filhos’, todavia, sem descuidar dos 
interesses prioritários da burguesia industrial e dos demais setores das classes dominantes.” 

64 Acerca da definição do termo, afirmam Bobbio, Matteucci e Pasquino (2007, v. 2, p. 981): “Para evitarmos o 
risco de definições excessivamente vagas que ou limitam demais o âmbito do Populismo, ou o confundem com 
uma espécie de democratismo romântico, é mister ter presente que o conceito de povo não é racionalizado no 
Populismo, mas antes intuído ou apodicticamente postulado. Uma tirada de estilo populista é o que 
encontramos nesta frase de Eva Duarte: ‘Um dia afirmou sabiamente Perón que, tendo percorrido o país de um 
cabo ao outro, e tendo conhecido todas as suas belezas e maravilhas, ao fim teve de se encontrar com a sua 
maior e mais alta beleza, o povo’ (Eva Perón, 1952).”  

65 Como afirma Rodrigues (1996, p. 533): “[...] no plano das relações profissionais persiste a unicidade sindical e 
a subordinação dos sindicatos ao poder do Estado. [...] A estrutura sindical criada durante o Estado Novo 
permaneceu a mesma durante todo o período que estamos examinando.”  

66 Criaram-se institutos como a estabilidade, com indenização nos casos de dispensa, e o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) durante o regime militar (SILVA, E., 2000).  

67 É de se questionar: se os militares derrubaram a própria Constituição, então vigente (os dispositivos 
pertinentes à organização da Justiça do Trabalho permaneceram intactos), por que não o fizeram em relação à 
CLT? Conforme se discorreu no Capítulo 1, simplesmente porque a legislação trabalhista, criada e consolidada 
em momentos de conjuntura crítica, forjou a chamada path dependency, não mais sendo possível retornar ao 
status quo ante. 
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repressiva para ser utilizada. Instituições como a unicidade e o imposto sindical68 e a 

representação paritária nas Juntas de Conciliação e Julgamento e Tribunais do Trabalho – em 

que a classe trabalhadora se sentia devidamente representada, partilhando do poder político 

estatal em relação ao deslinde das suas causas – conferiam a segurança necessária para que o 

governo contasse com a “colaboração” dessa classe; ou seja, prosseguindo com a dinâmica de 

cooptação instalada por Vargas.  

Tal dinâmica cooptativa, por suposto, não perderia sentido nos governos que 

sucederam ao Estado Novo, pois a estrutura já estava montada e seus beneficiários 

devidamente colocados.69 Em uma palavra: o corporativismo estatal-burocrático serviu bem 

tanto aos interesses dos governos democráticos quanto àqueles de feição autoritária. Nesse 

sentido, embora se referindo ao Estado Novo, afirma Rodrigues (1996, p. 528):  

 
Consagrando ao mesmo tempo o controle das organizações sindicais e a 
extensão dos benefícios sociais às amplas camadas desorganizadas de 
trabalhadores, a CLT assegurava o apoio popular ao governo e a formação 
de uma liderança sindical getuliana, em condições de combater as 
‘influências extremistas’ entre o proletariado.  
 
 

Após esse necessário percurso histórico, chega-se, enfim, à Constituição Federal de 

1988, em cuja redação originalmente firmada, boa parte das instituições referentes à 

organização da Justiça do Trabalho se manteve intacta. Já no tocante à questão sindical, e em 

decorrência das fortes pressões do movimento organizado de trabalhadores desde o fim dos 

anos 1970, romperam-se alguns paradigmas, notadamente a vinculação sindical diante do 

Estado, do qual não seria mais exigida autorização para funcionamento, alterando-se, ainda, a 

forma de funcionamento dos sindicatos. Permaneceram, no entanto, os institutos da unicidade 

sindical e o imposto compulsório, além do poder normativo da Justiça do Trabalho 

(COUTINHO, 2005).  

Somente por meio da Emenda Constitucional n.º 24, de 9 de dezembro de 1999 – 

portanto, onze anos após – extinguiu-se a representação classista na Justiça do Trabalho e, 

consequentemente, as Juntas de Conciliação e Julgamento, transformadas em Varas do 

Trabalho. Em nível infraconstitucional, as Leis n.º 9.957/00 e 9.958/00 instituíram, 

respectivamente, o procedimento sumaríssimo, para as causas de até 40 salários mínimos, 

                                                
68 A partir do qual, segundo Rodrigues (1996, p. 529): “[...] as atividades assistenciais e jurídicas [dos sindicatos 

para com seus filiados] tiveram grande impulso.”  
69 Conforme ressaltado novamente por Rodrigues (1996:530): “Uma nova liderança fiel ao governo foi pinçada, 

num movimento de cooptação, para uma participação tutelada nos assuntos relacionados às questões sociais e 
trabalhistas (relações com o Ministério do Trabalho, participação nos Tribunais de Trabalho, etc.).”  
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visando emprestar maior celeridade na prestação jurisdicional, e as Comissões de Conciliação 

Prévia.70  

Por fim, a Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004 – a chamada 

Reforma do Judiciário – trouxe alterações na matéria, notadamente quanto à nova redação 

atribuída ao artigo 114 da Constituição Federal, alargando a competência da Justiça do 

Trabalho para o julgamento das causas relativas a toda e qualquer relação de trabalho,71 e não 

mais apenas as relações de emprego (entre patrão e empregado), essas últimas marcadas, nos 

termos do artigo 3.º da CLT, pelos elementos pessoalidade, subordinação, habitualidade e 

onerosidade. Assim, em tese, toda e qualquer relação humana pautada pela prestação de 

trabalho, ainda que não caracterizada por tais elementos, pode ser apreciada e julgada pela 

Justiça do Trabalho.72 

Desse modo, não obstante tal ampliação da competência material da Justiça do 

Trabalho, “o emprego não deixou de ser a grande base das relações de trabalho e, assim, cabe 

ao jurista a importante tarefa de identificar os elementos da relação de emprego e fazer valer 

os direitos dali decorrentes” (PEREIRA, 2006, p. 22-23), o que, de fato, confirma-se na 

pesquisa empírica ora realizada.73   

                                                
70 O art. 625-D da CLT dispõe: “Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de 

Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços houver sido instituída a Comissão no âmbito da 
empresa ou do sindicato da categoria.” Instituídas pela Lei n.º 9958/2000, tais comissões, de composição 
paritária (representantes de empregados e de empregadores), com a nítida intenção legislativa de emprestar 
maior celeridade à resolução dos conflitos trabalhistas, desafogando os corredores judiciários, padecem, no 
entanto, de clara inconstitucionalidade, uma vez que imporiam uma condição de acesso à justiça, em 
contraposição ao que dispõe o inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal (“a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). Nesse âmbito, atualmente há jurisprudência 
consolidada dos tribunais no sentido de sua inaplicabilidade, podendo o trabalhador, de forma legítima, 
recorrer diretamente ao Poder Judiciário, mesmo nas localidades onde tais comissões tenham sido constituídas 
no âmbito da empresa ou do sindicato respectivo.  

71 Com base nisso é que, na atualidade, a Justiça do Trabalho tem competência para o julgamento de causas em 
que, ao final, seja reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, com as consequências daí 
decorrentes – sem anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do Reclamante, sem 
recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária etc. O que não se concebe, data venia, é que, não 
havendo controvérsia quanto à natureza jurídica da relação, se cogite do não reconhecimento de vínculo com o 
intuito de desonerar as empresas Reclamadas, retirar direitos do Reclamante e fraudar o FGTS e a Previdência 
Social.  

72 Após essa alteração, tendo em vista que o texto constitucional não determina o alcance da expressão “relação 
de trabalho”, acirraram-se os debates doutrinários acerca do tema, havendo correntes favoráveis e outras 
contrárias a uma interpretação ampliativa de tal competência (PEREIRA, 2006, p. 20-23). Na prática, no 
entanto, a maior parte dos conflitos levados à Justiça do Trabalho ainda tem, de fato, natureza de relação de 
emprego.   

73 Consoante afirmado na Introdução, a despeito de tratar-se de pesquisa de cunho descritivo, sem pretensão de 
formulações genéricas com base nos resultados alcançados – dada a não significância do número de casos 
diante do universo da pesquisa (do contrário, ter-se-ia uma pesquisa quantitativa, com um alto número de 
casos, porém, sem detalhes) –, dos trinta e dois casos/audiência de conciliação observados, em apenas um não 
foi reconhecida a existência de relação de emprego, senão contrato de empreitada, na esteira de jurisprudência 
do TST acerca da matéria (atividades desenvolvidas em banca de jogo do bicho). 
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Além disso, por meio da citada emenda, criou-se o CNJ, cuja atuação, instituindo 

metas para o Poder Judiciário, em todas as suas esferas, trouxe consequências a serem 

consideradas neste estudo.74  

 

2.3 OS CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS: A IMPORTÂNCIA DA 
CONCILIAÇÃO JUDICIAL 

 

De ordinário, a conciliação e a mediação são vistas pela doutrina como formas de 

resolução de conflitos em que há a intervenção de um terceiro, estranho a elas – não obstante 

as próprias partes envolvidas se autocomponham, por isso “autocomposição” –, cujo papel é 

auxiliá-las na busca da melhor solução para o conflito, substituindo-se a “cultura da sentença” 

(solução contenciosa e adjudicada dos conflitos de interesse, imposta pelo representante do 

Estado) pela “cultura da pacificação” (WATANABE, 2005, p. 684-690).75 Acerca da 

distinção entre ambas, Fernando Silva (2007, p. 4-5) esclarece: 

 
A diferença essencial entre conciliação e mediação reside no fato de que na 
primeira o conciliador é um facilitador de comunicação que conduz as partes 
a transacionar para solucionar o conflito, podendo fazer sugestões de 
solução, enquanto que na segunda, o mediador é um facilitador do diálogo 
que auxilia no entendimento do conflito e na escolha de uma solução obtida 
diretamente pelas partes. Ambas são formas de solução que adotam o 
modelo conciliatório (cultura da pacificação), diverso do modelo adversarial 
de solução (cultura da sentença). 

 

Esse papel, teoricamente de coadjuvante, não quer dizer, no específico caso da 

conciliação na Justiça do Trabalho, que a autoridade judicial deva permanecer inerte diante de 

uma proposta de acordo que represente o aviltamento de direitos do Reclamante, parte 

hipossuficiente da relação, até mesmo porque tal autoridade pode, legítima e legalmente, 

                                                
74 No sentido de se analisarem acordos, para cuja homologação a autoridade judicial levou em conta aspectos 

relativos ao atingimento de tais metas, contribuindo para sua produtividade, com encerramento mais rápido dos 
processos sob sua competência. Assunto abordado no Capítulo 3, seção 3.3.1.  

75 Embora grasse significativa falta de unidade conceitual na doutrina acerca do assunto, entende-se que a 
conciliação judicial tem feições próprias, em que residem elementos autocompositivos e heterocompositivos, 
isso porque é a autoridade quem, analisando a proposta das partes, detém a decisão sobre sua homologação ou 
não. Se ela não aceitar a proposta apresentada pelas partes, obviamente fundamentando a recusa, não haverá 
acordo (no Anexo B, relacionam-se dois exemplos de acordos não homologados pelas autoridades judiciais 
envolvidas).  
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recusar-se à homologação, conforme lhe faculta a Súmula n.º 418 do TST,76 e ainda em face 

do princípio da proteção, que será abordado mais adiante.  

No mesmo sentido, embora se refira ao artigo 331 do Código de Processo Civil (CPC) 

brasileiro,77 que instituiu a audiência de tentativa de conciliação, Watanabe (2005, p. 687, 

grifo do autor) adverte:  

 
Poucos se aperceberam do real objetivo do legislador, que é a indução de 
papel mais ativo do juiz na condução dos processos e para o efetivo 
cumprimento do princípio da imediatidade, que é uma das bases do 
processo oral adotado pelo nosso legislador processual. 
 
 

Ora, a conciliação celebrada sob a tutela da Justiça do Trabalho não pode ser tida 

como uma forma de autocomposição, pura e simples, dado o relevante papel que incumbe à 

autoridade judicial, homologando-a ou não. Nesse sentido, é ela – e não as partes – que tem, 

de fato, poder sobre o resultado produzido por meio da conciliação, ou seja, as partes não 

podem firmar “qualquer” acordo, uma vez que ele perpassa pelo crivo da autoridade judicial.   

Por conseguinte, na esteira do entendimento de Sena (2007, p. 95),78 levando-se em 

conta não apenas os sujeitos envolvidos como “a sistemática operacional do processo 

utilizado”, considera-se que a conciliação – a judicial, mais exatamente – é, de certo modo, 

uma espécie de heterocomposição. Ou seja, como tem o legítimo poder de proceder ou não à 

sua homologação, não pode a autoridade judicial, sob o pretexto de que se trata de forma 

autocompositiva de resolução do conflito, acolher qualquer tipo de acordo, passivamente, sem 

analisar seus termos e condições, deixando assim de observar o atendimento de princípios 

jurídicos e políticos (instituições) pertinentes.  

Como já afirmado, a conciliação acompanha toda a história e evolução da Justiça do 

Trabalho,79 de modo que a realização de acordos, pondo fim às demandas trabalhistas, 

                                                
76 Súmula n.º 418 do TST: “A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, 

inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.” (BRASIL, 2005). 
77 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre 

direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, 
para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, 
com poderes para transigir.”  

78 Afirma a autora: “[...] na autocomposição apenas os sujeitos originais em confronto é que se relacionam na 
busca da extinção do conflito, conferindo origem a uma sistemática de análise e solução da controvérsia 
autogerida pelas próprias partes. Entretanto, na heterocomposição a intervenção é realizada por um agente 
exterior aos sujeitos originais da dinâmica de solução do conflito, transferindo em maior ou menor grau para 
esse agente a direção dessa própria dinâmica.” 

79 Embora essa tendência não tenha acompanhado, ao longo dos anos, o processo civil brasileiro, a Constituição 
do Império (BRASIL, 1824), em seu artigo 161, já dispunha: “Sem se fazer constar que se tenha intentado o 
meio da reconciliação, não se começará processo algum.” 
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constitui um traço marcante, quiçá o principal deles, dessa justiça especializada.80 A 

propósito, o artigo 846 da CLT dispõe que, antes mesmo do oferecimento da defesa  da  parte 

reclamada, a autoridade judicial tem o dever de propor a conciliação.81  

Confirmando essa opção legislativo-institucional, dados estatísticos disponíveis no 

sítio do Tribunal Superior do Trabalho na rede mundial de computadores,82 no período 1980- 

2011, dão conta de que o percentual de reclamações trabalhistas resolvidas via acordo judicial 

atingiu o significativo percentual de 47,22% (quarenta e sete inteiros e vinte e dois centésimos 

percentuais).  

Em casos que tais, ganha mais relevo a atuação da autoridade judicial, negando 

homologação a acordos que não passem pelo crivo da razoabilidade. Assim, diante das 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, analisando a natureza das verbas pleiteadas 

na petição inicial, as condições econômico-financeiras, sociais, culturais, etc. de ambas as 

partes, e envidando esforços, antes de homologar o acordo, para aferir com um mínimo de 

segurança de que forma83 as partes a ele chegaram: fazendo perguntas, provocando o diálogo, 

esclarecendo pontos, procedendo a cálculos, exercendo, enfim, um juízo de razoabilidade e 

ponderação entre o que foi objeto do pedido, o que foi dito pelas partes e o que está sendo 

acordado; em tudo e por tudo, atenta aos princípios e regras que informam o Direito Material 

                                                
80 A título de exemplo, vejam-se os seguintes dispositivos: “Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos 

submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. § 1.º - Para os efeitos deste 
artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de 
uma solução conciliatória dos conflitos. [...] § 3.º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao 
processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. [...] Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou 
presidente proporá a conciliação. § 1.º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos 
litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. § 2.º - Entre as condições a que 
se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a 
satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do 
acordo. [...] Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente 
de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não 
se realizando esta, será proferida a decisão. [...] Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 
quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo. [...] Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as 
vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em 
qualquer fase da audiência.” 

81 Isso não quer dizer que, sobrevindo eventual acordo neste momento, ele será fruto do não debate. A propósito 
do tema, Nassif (2005, p. 126-127) defende a ideia de que a conciliação judicial trabalhista, como 
“procedimento irritual”, não se coaduna com o princípio do contraditório, de modo que mesmo a existência de 
propostas/contrapropostas e de debates orais, em audiência, não ensejaria respeito ao princípio em tela. Data 
vênia, discorda-se da citada autora, conforme se viu no Capítulo 1, seção 1.4.3, relativa ao princípio do 
contraditório. 

82 Disponível em: <http://www.csjt.jus.br/estatisticas>. Acesso em: 5 maio 2012. 
83 Se ele foi fruto de encontro de vontades ou se, ao contrário, de mera imposição da vontade do mais forte em 

detrimento do mais fraco, premido pela urgente necessidade financeira/alimentar.   
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e Processual do Trabalho), a autoridade judicial se revestirá das condições necessárias para 

proceder à homologação do acordo, ou recusar-se a ele.84  

Se, ao contrário, a autoridade judicial não se acercar de tais cautelas, procedendo à 

homologação pura e simples de acordos que chegam prontos, entende-se que o conflito será 

formalmente resolvido, mas com o sacrifício dos princípios informadores do Direito/Processo 

do Trabalho e, mais que isso, traduzida exclusivamente em termos financeiros – quiçá 

imposta pela vontade da parte mais forte à mais fraca –, a solução apresentada tenderá a não 

passar de um simulacro, portanto, incompatível com o Estado Democrático de Direito.    

Desse modo, incumbindo à autoridade judicial homologar ou não os acordos 

submetidos ao crivo da Justiça do Trabalho, a ela cumpre diligenciar no sentido de recusar 

homologação àqueles que representem excessivo sacrifício/renúncia de direitos por parte do 

empregado, em face dos princípios informadores envolvidos, como os princípios da proteção 

e da indisponibilidade das normas trabalhistas, dentre tantos outros. 

Nesse sentido, premida pelo fator tempo e pela necessidade financeira imediata, a 

parte hipossuficiente da relação tenderá a fazer “qualquer” acordo (CAPPELLETTI; GARTH, 

2002; MARTINS, 2011; SCALASSARA, 2007; SOUZA, 2004; TARTUCE, 2008).  

Assim, a par de não se esvaziar a importância mesma da conciliação como a forma por 

excelência de resolução dos conflitos trabalhistas, traço institucional da mais alta relevância 

em toda a história do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho, o que não se concebe é 

que a autoridade judicial, em casos que tais, munida dos “deveres-poderes”85 que lhe são 

próprios, deixe de investigar e ponderar, no caso concreto, acerca dos termos do acordo que é 

apresentado pelas partes, negando a homologação dos que não passem minimamente pelo 

crivo da razoabilidade e do princípio da proteção.  

Por conseguinte, a solução estaria no equilíbrio necessário que deve existir entre o 

prestígio da conciliação como a forma por excelência de resolução dos conflitos trabalhistas e 

a necessidade de que a autoridade judicial – a quem incumbe homologar ou não os acordos 

                                                
84 Reafirma-se, portanto, com veemência: a conciliação celebrada na Justiça do Trabalho não se trata de uma 

forma autocompositiva de resolução do conflito, pura e simplesmente, uma vez que a autoridade judicial tem o 
poder de decidir sobre se ela será ou não homologada, produzindo os efeitos que a lei lhe confere. A título de 
ilustração, no Anexo B, para além dos casos em que foram homologados acordos, trazem-se a lume pretensos 
acordos – pleiteados pelas partes envolvidas – aos quais as autoridades judiciais recusaram homologação, uma 
vez que não atendiam a pressupostos mínimos de razoabilidade, de acordo com o entendimento de cada uma de 
tais autoridades, procedendo-se, em seguida, ao julgamento das respectivas causas. 

85 Para tomar de empréstimo a feliz expressão de Mello (2005, p. 88). Em linhas gerais, o autor defende a ideia 
de que o exercício de qualquer função pública, justamente porque se dirige à satisfação do interesse público (da 
coletividade), constitui, antes de tudo, um dever, e não um poder. Assim, não se deve falar em “poder-dever”, 
senão em “dever-poder”.  
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daí decorrentes, emprestando-lhe a natureza de decisão irrecorrível86 –, no exercício das suas 

atribuições legais, acerque-se de cautelas que lhe garantam a segurança necessária para a 

tomada de tão importante decisão. Em sendo assim, não são os termos do acordo, senão o 

papel da autoridade judicial, acolhendo-o ou não, que mais importa nesse processo.87  

Ou seja, se um “pseudo-acordo” – aquele que não seja resultado de efetivo ajuste livre 

de vontades das partes interessadas, em que o poder de barganha da parte mais forte, aliado à 

necessidade financeira da mais fraca, determinou seu conteúdo e no qual a autoridade judicial 

não se tenha acercado das cautelas aludidas acima – é objeto de homologação, contra esta não 

poderá ser oposta nenhuma objeção, salvo a ação rescisória,88 mediante o preenchimento dos 

requisitos legais que lhe são próprios (art. 836 da CLT, c/c arts. 485 e ss. do CPC).  

Disso tudo, pois, decorre a importância do papel da autoridade judicial em tal 

processo, coibindo o sacrifício do princípio democrático e das demais regras e princípios 

(instituições) que informam o Direito e o Processo do Trabalho – notadamente o princípio da 

proteção.  

 

                                                
86 O Parágrafo único do artigo 831 da CLT, com a redação dada pela Lei n.º 10.035, de 25 de outubro de 2000, 

preconiza que o acordo trabalhista, devidamente homologado, constitui decisão irrecorrível (salvo para a 
Previdência Social, relativamente às contribuições que lhe sejam devidas), somente atacável via ação 
rescisória, consoante dispõe a Súmula n.º 259 do TST: “Só por rescisória é atacável o termo de conciliação 
previsto no parágrafo único do Art. 831 da Consolidação das Leis do Trabalho.” (BRASIL, 1986). 

87 Sim. A conciliação judicial não se encerra com a formulação de um dado acordo pelas partes: os termos e 
condições desse acordo são submetidos à decisão do Estado-juiz e, como tal, uma vez constatando a 
inobservância de tais princípios/regras, a autoridade judicial pode e deve recusar sua homologação. Em outras 
palavras: não há “pseudo-acordo” senão onde haja uma decisão judicial que tenha acolhido os seus termos e 
condições, conferindo-lhe vida e eficácia jurídicas. Numa palavra: sem homologação judicial não há acordo.   

88 Que não é recurso. Percebe-se que o legislador partiu do pressuposto de que, se as partes construíram, 
conjuntamente, o acordo, não haveria razão lógica para, em seguida, investirem-se contra a decisão que o 
homologou. Perfeito, em situações normais. O problema é quando, de fato, esse acordo não foi construído 
pelas partes, senão imposto pela mais forte à mais fraca. O papel da autoridade judicial, então, é absolutamente 
singular. Sua atuação há de ser tão arguta que possa perceber situações que tais, tanto a fim de cooperar na 
construção de um acordo imune a tais vicissitudes quanto – frustradas suas tentativas conciliatórias – 
recusando-lhe homologação.   
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CAPÍTULO 3 

 
COMPREENDENDO A JUSTIÇA E O PROCESSO DO TRABALHO 

COM BASE NAS REGRAS QUE CONDICIONAM A ATUAÇÃO DOS 

SEUS ATORES 
 

3.1 UMA EXPLICAÇÃO PRÉVIA  

 

Especificamente acerca dos princípios que informam o Direito/Processo do Trabalho, 

há grande diversidade de entendimento entre os autores quando tratam dos princípios, sejam 

eles genéricos (provenientes de outras fontes, como a própria Constituição), sejam 

específicos, de modo que a pequena enumeração a seguir delineada não tem a intenção nem 

de ser exaustiva nem de vincular-se, individualmente, a nenhum autor ou corrente em 

particular.   

Por outro lado, conforme o fez Giglio (2002, p. 71), adverte-se sobre a necessidade de 

“não confundir princípios com técnicas, particularidades ou peculiaridades do processo 

trabalhista”.    

Desse modo, institutos como a gratuidade de acesso à justiça, a assistência judiciária 

gratuita e a inversão do ônus da prova, todos de cunho processual, que existem para o fim de 

beneficiar a parte hipossuficiente da relação trabalhista, seriam meras expressões do princípio 

da proteção, os quais existem como meio de equilibrar, no mundo do processo, a desigual 

relação existente entre as partes no mundo real.89 

Feitas essas considerações iniciais, passa-se a analisar alguns princípios de grande 

aplicação e, pois, de importância institucional na Justiça do Trabalho e, em seguida, outras 

instituições também relevantes nessa seara, todos condicionando o comportamento dos atores 

estudados neste trabalho.  

 

                                                
89 Para além disso, Delgado (2003, p. 197) afirma que, na verdade, o princípio da proteção informa praticamente 

todos os demais princípios especiais do Direito do Trabalho (e, pois, do Direito Processual do Trabalho). No 
entanto, dados os estreitos limites deste trabalho, considera-se que a enumeração e descrição da matriz 
fundamental do princípio, com suas três vertentes mais divulgadas, já esteja de bom tamanho.   
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3.2 INSTITUIÇÕES DE CUNHO PRINCIPIOLÓGICO  

 

3.2.1 A conciliação como princípio  

 

Desde as primeiras linhas deste estudo, discorre-se acerca da importância da 

conciliação no Processo do Trabalho, constituindo, nesses termos, traço característico 

fundamental da Justiça do Trabalho ou, em outras palavras, um princípio que lhe é inerente, o 

seu marco institucional por excelência.90    

Entretanto, como adverte Lima (2010, p. 229), nos primórdios da Justiça do Trabalho 

no Brasil, tanto o fator “tempo” quanto a famosa “crise do Judiciário” não impeliam à 

formação de eventual acordo. Em sua concepção inicial, simplesmente, a conciliação visava à 

resolução do litígio pelas próprias partes, “dentro de limites razoáveis e sem prejuízos 

consideráveis para elas próprias”.  Ainda segundo Lima (2010, p. 229-230, grifos do autor):  

 
Nas décadas de 1940-1950 [...], o trabalhador contava com um processo ágil 
e uma tutela rápida. O fator ‘tempo’, portanto, não era o algoz que o impelia 
a ‘conciliar’. Em momento algum o princípio se destinava, prioritariamente, 
a sanar um problema de acúmulo processual da Justiça nem a solucionar o 
que o Judiciário, hoje, já não tem condições de fazer (entregar a justiça a 
quem de direito, adequadamente e com presteza). 

 

Nos dias que seguem, ao contrário, o empregado – impelido por uma série de fatores, 

dentre os quais a duração do processo, a morosidade da Justiça, as dificuldades de 

sobrevivência e, ainda, posturas judiciais alheias ao processo de conciliação91 – é conduzido, 

não raras vezes, à formação de acordos vis, que sepultam seus direitos e contribuem para a  

                                                
90 Presente, por exemplo, nos seguintes dispositivos da CLT: artigos 667, 764, 789, 831, 835, 846-848, 850, 852-

E, 860, 862, 872, 876-877.  
91 O processo moderno, baseado no princípio democrático, não se coaduna com a manutenção de uma postura 

judicial inerte e alheia ao que está sendo discutido, como também às consequências sociais do que em juízo for 
decidido (CITTADINO, 2004, p. 105; LEITE, 2012, p. 65-68).   
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negação do princípio da dignidade da pessoa humana.92  

Nesse sentido, embora reconhecessem, anteriormente (CAPPELLETTI; GARTH, 

2002, p. 83), as inegáveis vantagens da conciliação, proporcionando a solução do litígio sem a 

necessidade de julgamento, advertem Cappelletti e Garth (2002, p. 87) que é preciso ser 

cuidadosos com o fato de que: 

 
A conciliação é extremamente útil para muitos tipos de demandas e partes, 
especialmente quando consideramos a importância de restaurar 
relacionamentos prolongados, em vez de simplesmente julgar as partes 
vencedoras ou vencidas. Mas, embora a conciliação se destine, 
principalmente, a reduzir o congestionamento do judiciário, devemos 
certificar-nos de que os resultados representam verdadeiros êxitos, não 
apenas remédios para problemas do judiciário, que poderiam ter outras 
soluções.  

 

Assim sendo, não configura genuína conciliação tanto a ausência de cooperação 

dialógica entre as partes, na construção do acordo, quanto a adoção de uma postura 

meramente formal por parte da autoridade judicial, homologando eventual acordo sem a 

provocação desse diálogo em audiência – ainda que mínimo – ou deixando de colher 

elementos que lhe permitam aferir se o acordo proposto resulta, de fato, de um ajuste ou 

convergência de vontades, livres e conscientes, entre as partes envolvidas.93  

Do mesmo modo, deslegitima a decisão judicial homologatória do acordo sua não 

submissão a um juízo de razoabilidade, conforme as circunstâncias e peculiaridades do caso 

                                                
92 A esse respeito, Lima (2010, p. 230-231) cita três práticas da Justiça do Trabalho, chanceladas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, que, segundo ele, contribuem para o “vilipêndio do princípio e, não raramente, à sua 
desvirtuação”, desprestigiando ainda o interesse social e a irrenunciabilidade (indisponibilidade) dos direitos 
trabalhistas. São elas: a) a admissibilidade da quitação de todo o objeto do contrato de trabalho, e não apenas 
do objeto da Reclamação, tese encampada na Orientação Jurisprudencial TST n.º 132 (OJ 132), de sua SBDI-2, 
inclusive com jurisprudência mantenedora, a despeito de reconhecer os riscos que representa; b) a chancela de 
acordos entre empregado e empregador sem reconhecimento de vínculo empregatício (sem assinatura de 
CTPS, sem obrigação de recolhimento de verbas rescisórias, sem repercussão no tempo de serviço); c) a 
celebração de acordos irrisórios e atentatórios ao princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, a 
exemplo do direito da estabilidade da gestante, fazendo tábula rasa em relação à presunção de coação, 
transferindo para o empregado o dever de prová-la judicialmente. 

93 Uma atuação nesses moldes é plenamente compatível com os princípios norteadores do processo. Conforme 
ressalta Cordeiro (2005, p. 29) ao abordar as feições do princípio dispositivo (ou da inércia judicial) na 
atualidade, ele “representa tão-somente uma limitação para a atuação do Juiz em relação aos interesses 
particularizados dos litigantes”, de modo que “esse distanciamento seguro imposto ao Juiz será apenas o 
necessário para a garantia de sua imparcialidade diante do litígio que se apresenta, sendo ele agente ativo e 
participante da relação processual.” No mesmo sentido, afirma Gontijo (2010, p. 125): “O Juiz deve ponderar 
os resultados da demanda e se abster de homologar acordos fraudulentos ou que não garantam os direitos 
mínimos indisponíveis, tais como assinatura de CTPS e recolhimentos previdenciários.”  
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concreto,94 munindo-se a autoridade judicial das condições necessárias para que proceda a 

uma homologação segura, ou se recuse a ela.  

 Afinal de contas, a decisão homologatória do acordo é irrecorrível e, como tal, não 

pode a autoridade judicial, legitimamente, proceder à chancela de acordos que já chegam 

prontos95 sem exercer esta atividade de fiscalización judicial previa (ESPARZA LEIBAR, 

2009, p. 55), inerente ao conjunto de suas atribuições legais e aos princípios que informam o 

Direito e o Processo do Trabalho.96  

 

3.2.2 O princípio da proteção  

 

Para Delgado (2003, p. 197, grifo nosso), o princípio em tela estrutura uma verdadeira 

“teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia [...], visando retificar 

(ou atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de 

trabalho”. De acordo com o autor:97  

 
O princípio tutelar influi em todos os segmentos do Direito Individual do 
Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-se, 
desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla predominância 
[...] de regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesses 
obreiros; seus princípios são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; 
suas presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma vantagem 
jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na verdade, pode-se 
afirmar que sem a idéia protetivo-retificadora, o Direito Individual do 
Trabalho não se justificaria histórica e cientificamente. (DELGADO, 2003, 
p. 197). 
 

Na mesma linha de raciocínio, Giglio (2002, p. 72) afirma que tais características do 

direito material “imprimem suas marcas no direito instrumental, particularmente quanto à 

                                                
94 Verificando, por exemplo, a natureza jurídica das verbas pleiteadas, a situação econômico-financeira de ambas 

as partes, se o Reclamante está desempregado, se se trata de conciliação na fase de execução (em que já há 
certificação do direito da parte Reclamante), etc. No mesmo sentido do que se defende aqui, afirma Lima 
(2010, p. 229): “A concepção inicial da conciliação na Justiça do Trabalho tinha por finalidade possibilitar que 
as próprias partes resolvessem seus problemas espontaneamente, dentro de limites razoáveis e sem prejuízos 
consideráveis para elas próprias. Pelo expediente, o conflito era pacificado a bom grado, pondo fim a eventuais 
repercussões na empresa.” 

95 Produto da barganha financeira do empregador, reduzido às famosas frases: “Há acordo? Quanto?”  
96 Institutos que condicionam a atuação – convém repetir – desse ator específico, a quem incumbe a decisão de 

homologar ou não os acordos a ele submetidos. A propósito, calha transcrever a seguinte passagem da obra de 
Lima (2010, p. 50): “Foge à circunspeção a figura do juiz amador, que plana alienado das querelas sociais, que 
não sabe a verdadeira razão da centenária disputa entre o capital e o trabalho, que titubeia em aplicar a norma 
protetiva à parte frágil da relação jurídica, o tecnicista acrítico.”  

97 Obviamente que, dado o caráter instrumental do Direito Processual do Trabalho, umbilicalmente ligado ao 
Direito Material do Trabalho, o princípio da proteção também a ele se aplica. 
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proteção do contratante mais fraco, cuja inferioridade não desaparece, mas persiste no 

processo”. 

Assim, o princípio da proteção constitui a matriz informativa e interpretativa, por 

excelência, do Direito Material e Processual do Trabalho, por meio do qual se busca e se deve 

atenuar o desequilíbrio fático-econômico entre as partes da relação de emprego, 

proporcionando, tanto quanto possível, efetiva igualdade entre elas, segundo a clássica lição 

de que: 

 
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. (BARBOSA, 1999, p. 26, grifo nosso).98 

 

 O princípio em tela, pois, não constitui outra coisa senão verdadeira forma de 

realização do princípio da igualdade.99 Conforme salienta Ruprecht (1995, p. 10-11):  

 
Já passou o tempo em que o trabalho era uma mercadoria e o trabalhador 
uma ferramenta a mais. Sua dignidade como ser humano lhe deve ser 
amplamente reconhecida e uma das formas efetivas de o fazer é criando 
desigualdades em seu favor, para compensar as que influem contra ele, quer 
dizer, protegendo-o contra o possível abuso patronal. 

 

Em defesa do princípio da proteção, e objetando contra aqueles que o acusam de 

comprometer a própria ideia de justiça, Giglio (2002, p. 73) defende a ideia de que “o 

favorecimento é qualidade da lei e não defeito do juiz, que deve aplicá-la com objetividade, 

sem permitir que suas tendências pessoais influenciem seu comportamento”. 

Referindo-se à postura do intérprete e aplicador das normas trabalhistas, afirma Lima 

(2010, p. 51): 

 
Quem lida com direitos sociais precisa ter identidade anímica com as 
questões sociais e ter a consciência de que, se não for a interferência do 
Estado, o patrão arrebenta o empregado, joga-o nos porões da escravidão e 
da indecência, sendo isto mais lucrativo.  

 

                                                
98 Quinhoar. V. aquinhoar.  V. t. d. 1. Dividir, repartir em quinhões. 2. Partilhar, compartilhar. 3. Comtemplar, 

dotar, favorecer. 4. Dar de quinhão a [...].” ( FERREIRA, 1999, p. 176, 1.688). 
99 Por tal razão, não se tratará neste trabalho do princípio da igualdade em seção específica. Fazê-lo seria 

redundância.   
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Ainda Lima (2010, p. 102), em vigoroso discurso em favor do princípio da proteção, 

destaca:  

 
Tem-se dito que o Processo do Trabalho é protecionista, que prega a 
inversão da prova, que protege o trabalhador, que não é isonômico etc. E que 
tal perfil o compromete em sua validade perante a jurisdição. O discurso 
funcional é o de que o trabalhador sempre é vencedor na ação. São discursos 
ideológicos, senão maldosos, com o fito de fragilizar o Processo do 
Trabalho, atribuindo-lhe parcialidade comprometedora, a fim de infirmar sua 
consistência. Na realidade, todo ramo jurídico, inclusive processual, é 
protetivo a uma classe ou categoria de sujeitos, de alguma forma, e o do 
Trabalho não é exceção. No entanto, mesmo assim, não compromete a 
imparcialidade, mola mestra de qualquer princípio processual, eis que de 
índole constitucional e ínsito ao Estado de Direito.   

 
 

Nesse sentido, condutas meramente expectativas por parte da autoridade judicial, 

procedendo à homologação de acordos de valores ínfimos em relação à situação concreta 

trazida à sua apreciação, não se coadunariam com o princípio da proteção (rectius: da 

igualdade), sendo sua obrigação dispensar tratamento desigual às partes, uma vez que existe 

correlação lógica entre o elemento tomado como fator de discriminação e a desigualdade de 

tratamento dispensada (MARINONI, 1996; MELLO, 2003).  

Constituem expressões do princípio da proteção as seguintes regras:100 a) in dubio pro 

operario (na dúvida, pelo trabalhador); b) da norma mais favorável; c) da condição mais 

benéfica.  

 

                                                
100 Utiliza-se a nomenclatura “regra” porque usualmente é utilizada na doutrina, por exemplo, Ruprecht (1995, p. 

14). Segundo a primeira regra, se uma norma trabalhista for suscetível de mais de uma interpretação, há de 
prevalecer aquela que seja mais favorável ao trabalhador, ressalvando-se que o mesmo não se aplica: i) em 
matéria de prova dos fatos; ii) se a dúvida diz respeito à direção ou administração da empresa, caso em que a 
interpretação deve ser a mais favorável ao empregador; iii) em matéria previdenciária. Por sua vez, de acordo 
com a segunda regra, existindo mais de uma norma jurídica que possa ser aplicada num caso concreto, 
prevalecerá aquela que seja mais favorável ao trabalhador. Assim, desconsidera-se o primado da hierarquia 
(pirâmide) normativa, de modo que, se uma norma de hierarquia inferior for mais favorável ao trabalhador do 
que outra, de hierarquia superior, aquela será aplicada, em nome de “motivos político-sociais” (DELGADO, 
2003, p. 198; RUPRECHT, 1995, p. 23). A diferença, pois, em relação à primeira regra é que, ali, trata-se da 
aplicação de uma mesma norma sobre a qual possa existir mais de uma interpretação possível; já aqui, têm-se 
várias normas jurídicas, prevalecendo aquela que importe mais benefícios ao trabalhador. Por fim, a regra da 
condição mais benéfica guarda íntima relação com a da norma mais favorável, mas com esta não se confunde. 
Ela pressupõe a existência de uma situação ou benefício concreto, efetivamente integrado ao patrimônio 
jurídico do trabalhador e que deve ser mantido a despeito do surgimento de uma nova norma, desde que seja 
mais favorável ao trabalhador do que a previsão contida na nova norma aplicável (PLÁ RODRIGUEZ, 1990; 
RUPRECHT, 1995). Nesse sentido, configura direito adquirido, nos moldes do inciso XXXVI do artigo 5.º da 
Constituição Federal, destacando-se, ainda, que a regra em questão foi incorporada pela legislação e 
jurisprudência trabalhistas (art. 468 da CLT, e Enunciados 51 e 288 do TST).  
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3.2.3 Os princípios da imperatividade das normas e da irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas  

 

De acordo com o princípio da imperatividade das normas trabalhistas,101 de modo 

geral, elas constituem normas cogentes, de observância obrigatória, não podendo, pois, ser 

afastadas em razão de eventuais manifestações de vontade em contrário das partes 

contratantes.102  

Nas palavras de Delgado (2003, p. 200): 

 
Para este princípio prevalece a restrição à autonomia da vontade no contrato 
trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes no ajuste 
das condições contratuais. Esta restrição é tida como instrumento 
assecuratório eficaz de garantias fundamentais ao trabalhador, em face do 
desequilíbrio de poderes inerente ao contrato de emprego.  

 

Em outras palavras, “sem essa limitação à atividade negocial das partes as normas 

protecionistas do empregado nenhum benefício lhe trariam, pois não seriam cumpridas”, 

sendo da essência mesma do Direito do Trabalho “seu caráter de intervenção inderrogável nas 

relações empregatícias”, sendo admitidas, a contrario sensu, a ampliação de tais garantias 

mínimas por meio de condições mais benéficas ao empregado, pactuadas quer individual quer 

coletivamente (GIGLIO, 1997, p. 43).  

Por sua vez, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas constitui uma 

decorrência lógica do princípio anterior, traduzindo-se na “inviabilidade técnico-jurídica de 

poder o empregado despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e 

proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato” (DELGADO, 2003, p. 200).  

Assim, de acordo com tal princípio, durante a vigência do contrato de trabalho, 

nenhum efeito jurídico produz eventuais manifestações de vontade que visem afastar a 

incidência de normas trabalhistas de conteúdo imperativo.  
                                                
101 O primeiro princípio também é chamado de princípio da indisponibilidade e, ainda, da inderrogabilidade. Tais 

princípios são enfocados conjuntamente, porque o segundo não constitui, senão, decorrência do primeiro. 
Assim, porque inderrogáveis/indisponíveis as normas que os veiculam, os direitos de que elas tratam são 
irrenunciáveis por vontade das partes (limitação, portanto, da autonomia privada).  

102 A título de exemplo, citam-se os seguintes dispositivos: “Art. 9.º - Serão nulos de pleno direito os atos 
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 
Consolidação. [...] Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das 
partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. [...] Art. 468 - Nos contratos 
individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda 
assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da 
cláusula infringente desta garantia.” 
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Uma vez extinto o contrato, tampouco seria legítimo, em tese, que a autoridade 

judicial, no exercício de suas atribuições, procedesse à homologação de acordos que 

contivessem renúncia a direitos indisponíveis do empregado (verbas de natureza salarial, 

alimentícia).   

Entretanto, e conforme visto, o ordenamento jurídico brasileiro tanto consagra o 

princípio da imperatividade das normas trabalhistas quanto o princípio da conciliação, este 

como a forma, por excelência, de resolução dos conflitos trabalhistas, de modo que não se 

deve sacrificar de todo nenhum deles; ou seja, negando-se a autoridade judicial a homologar 

qualquer acordo que importe renúncia de direitos, em tese, irrenunciáveis, restaria 

inteiramente esvaziado, por outro lado, o princípio da conciliação.  

Nesses termos, a autoridade judicial, no exercício de suas atribuições, atenta à 

natureza de ordem pública dos direitos trabalhistas,103 não deve proceder à homologação de 

acordos que os afastem completamente. Entretanto, quanto ao conteúdo econômico de tais 

direitos (valores), pode haver renúncia; obviamente que, sobre ela, se exercendo um juízo de 

razoabilidade de modo a não permitir que seja tão significativa a ponto de esvaziar o próprio 

conteúdo do direito, o que há de ser aferido pela autoridade judicial diante das circunstâncias 

do caso concreto.  

 

3.2.4 Os princípios da oralidade, da concentração e da imediatidade 

  

Embora não esteja expressamente previsto na CLT, o princípio da oralidade constitui 

uma das expressões mais marcantes do processo trabalhista, uma vez que é por meio do uso 

da palavra falada, em audiência – possibilitando o contato direto entre as partes, seus 

advogados e a autoridade judicial – que ele se revela de forma notável. Assim, a busca da 

prestação jurisdicional se dá de forma mais expedita, mediante esse contato direto – e falado – 

entre todos os sujeitos da relação processual.  

A exteriorização do referido princípio se dá com sua interação com outros quatro 

princípios, dos quais se destacam os princípios da concentração e da imediatidade (LEITE, 

2012; PORTANOVA, 2003). 

                                                
103 De regra, portanto, as normas trabalhistas são de ordem pública, impositivas, de natureza cogente, enfim. A 

exceção são as regras de natureza dispositiva, a cuja observância, as partes podem furtar-se.  



61 
 
 

O princípio da concentração, como o próprio nome permite deduzir, diz respeito à 

concentração ou centralização dos atos processuais em uma única, ou poucas, audiências,104 

possibilitando que todos eles sejam realizados dentro da máxima proximidade temporal 

possível (GUEDES, 2003; PORTANOVA, 2003).  

Por fim, o princípio da imediatidade diz respeito à necessidade de contato direto que o 

juiz deve ter com as partes e com terceiros (testemunhas, peritos, etc.), a partir dos quais, 

obterá os elementos necessários à formação do seu livre convencimento (LEITE, 2012).  

Citados princípios, ensejando o contato direto e imediato entre a autoridade judicial e 

as partes, mediante a utilização da palavra falada, fornecem àquela a possibilidade de ir além, 

colhendo elementos e informações diretamente das fontes primárias e, ainda, importantes 

impressões anímicas que contribuem para a formação do quadro a ser apreciado no momento 

de homologar ou não o acordo proposto/construído, ou mesmo de julgar a causa se não 

houver acordo.   

Não se deve desconsiderar, ainda, que esse contato direto entre os atores processuais, 

em audiência, além de constituir uma das facetas de manifestação do princípio democrático – 

porque aproxima as pessoas comuns do Poder Judiciário, ensejando sua efetiva participação 

na formação do ato estatal que afetará diretamente a vida de cada uma105 –, possibilita que 

haja certa fiscalização e certo controle recíprocos, diminuindo a possibilidade de fraudes 

processuais.  

Nesse sentido, deve a autoridade valorizar esse momento, provocando o diálogo 

participativo e cooperativo do qual emergirá o futuro acordo; dessa forma, extraindo a real 

intenção das partes e prevenindo a homologação de acordos que, ao contrário, representem a 

vitória da barganha financeira.106  

Essas são, pois, as principais regras e princípios (instituições) que condicionam a 

atuação dos atores envolvidos na resolução dos conflitos trabalhistas na esfera judicial, mais 

especificamente aqueles que são submetidos aos processos de conciliação que levam à 

formação de acordos.  

 

                                                
104 Art. 849 da CLT: “A audiência de julgamento será contínua; mas se não for possível, por motivo de força 

maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, 
independentemente de nova notificação.”  

105 Seja ele a decisão homologatória do acordo, seja a decisão adjudicada de mérito.  
106 Diante das propostas de acordos que já chegam formatadas para simples homologação, sem que as partes 

sejam ouvidas com calma pela autoridade judicial, esta perde a oportunidade de aferir, diante do debate em 
audiência, elementos que deem conta de eventual fraude ou coação que tenha determinado o conteúdo da 
proposta. 
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3.3 OUTRAS INSTITUIÇÕES CONSIDERADAS  

 

3.3.1 A crise do Poder Judiciário e a atuação do CNJ: celeridade e produtividade  

 

É notório que o Poder Judiciário enfrenta uma crise – que não se restringe ao caso 

brasileiro –, traduzida, principalmente, no acúmulo excessivo de processos, acarretando 

significativa demora na solução dos conflitos, que se arrastam por anos, e a consequente perda 

de credibilidade por parte da sociedade (WATANABE, 2011).  

Conforme ressalta Tartuce (2008, p. 112) ao destacar referida crise como uma das 

causas que fomentam a celebração de acordos na justiça:  
 

As dificuldades que empecem a prestação jurisdicional podem acabar 
conduzindo à tendência de celebração de acordos a qualquer custo, mesmo 
em situações excessivamente gravosas para uma ou ambas as partes. Em tal 
circunstância, não se estará distribuindo justiça, mas justamente negando-se 
a atribuir a cada um o que é seu por questões pragmáticas, utilitárias e 
ilegítimas. 
 

Ao tratarem especificamente dos efeitos da delonga no processo (um dos obstáculos a 

serem transpostos na obtenção do acesso efetivo à justiça), Cappelletti e Garth (2002, p. 20) 

advertem: “Ela aumenta os custos para as partes e pressiona os economicamente mais fracos a 

abandonar suas causas, ou a aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam 

direito.”107  

Conforme ressalta Grinover (2008, p. 1-2), apesar de, nos dias atuais, poder-se falar de 

uma “cultura de conciliação”, mediante a “institucionalização de novas formas de 

participação na administração da justiça e de gestão racional dos interesses públicos e 

privados”:  

 
A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos 
processos, certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz que nem 
sempre lança mão dos poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de 
informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito; as 
deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva à obstrução das vias de acesso à 

                                                
107 São amplamente conhecidos e difundidos os trabalhos teóricos e empíricos desenvolvidos por tais autores 

acerca do tema do acesso à justiça, redundando no desenvolvendo do que chamaram de “ondas” do acesso à 
justiça. São elas: assistência judiciária para os pobres, representação dos interesses difusos e, por fim e mais 
importante, a terceira onda: o novo enfoque de acesso à justiça, compreendendo o “conjunto geral de 
instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 
sociedades modernas” (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 67-68).   
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justiça e ao distanciamento entre o Judiciário e seus usuários. O que não 
acarreta apenas o descrédito na magistratura e nos demais operadores do 
direito, mas tem como preocupante conseqüência a de incentivar a 
litigiosidade latente, que frequentemente explode em conflitos sociais, ou de 
buscar vias alternativas violentas ou de qualquer modo inadequadas (desde a 
justiça de mão própria, passando por intermediações arbitrárias e de 
prepotência, para chegar até os ‘justiceiros’).  

 

Visando ao enfrentamento desse quadro de coisas no Brasil, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), criado pela Emenda Constitucional n.º 45/04, empreendeu o chamado 

“Movimento pela Conciliação”, que se iniciou em 23 de agosto de 2006, mediante o 

estabelecimento de parcerias com vários órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional do 

Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e, ainda, representantes da Advocacia 

Pública. 

Por outro lado, por meio da Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça (2010) instituiu a "Política judiciária nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário", tornando a conciliação e 

a mediação mecanismos permanentes e complementares à solução adjudicada de conflitos. De 

acordo com informações disponíveis no sítio do CNJ na rede mundial de computadores, os 

objetivos precípuos da conciliação são “disseminar em todo o país a cultura da paz e do 

diálogo, desestimular condutas que tendem a gerar conflitos e proporcionar às partes uma 

experiência exitosa de conciliação”.108             

Nesse sentido, uma política pública adequada de tratamento dos conflitos sociais 

perpassa pela necessidade de que as partes envolvidas sejam incentivadas a buscar tal solução 

de forma pacífica, pela via do diálogo, proporcionando uma solução efetivamente construída 

por elas, sem a necessária interferência do Poder Judiciário, que somente deveria ser chamado 

a intervir em casos extremos.   

Diante desse quadro, o que se não nos afigura legítimo é que esse movimento 

institucionalizado pela conciliação, aliado ao estabelecimento de metas instituídas pelo CNJ – 

representadas por números, percentuais e tabelas estatísticas – cujo atingimento constitui um 

dos critérios de aferição da produtividade e de promoção por merecimento dos magistrados, 

provoque a busca pela solução conciliada dos conflitos,  notadamente os  trabalhistas, a 

                                                
108 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao>. Acesso em: 6 nov. 

2011. O CNJ também instituiu a Semana Nacional de Conciliação, que ocorreu entre os dias 28 de novembro 
e 2 de dezembro de 2011, com o lema  “Conciliar é a forma mais rápida de resolver conflitos”.   



64 
 
 

qualquer custo, com o sacrifício de princípios e regras protetivas do empregado,109 

preocupação que ganha relevo diante da chamada flexibilização, tema enfrentado na seção 

seguinte.  

 

3.3.2 O fenômeno da flexibilização  

 

A flexibilização diz respeito a um fenômeno recente originado da confluência entre 

fatores como o avanço tecnológico, a globalização da economia mundial e a derrocada do 

regime socialista, em 1989,110 alterando-se “o padrão de acumulação do capital sem, contudo, 

alterar o modo de produção” (TEIXEIRA; BARROSO, 2009, p. 64), o que acarretou a 

redução dos direitos dos trabalhadores em prol do aumento da produtividade e da viabilidade 

econômica do setor industrial e comercial, os quais se tornariam, assim, mais competitivos.111 

Conforme ressalta Süssekind (2005, p. 55):   

 
[...] com a globalização da economia, resultante do casamento da revolução 
tecnológica acelerada com a implosão do império soviético, muitos países – 
mesmo os de tradição jurídica romano-germânica – têm flexibilizado a 
aplicação das normas legais trabalhistas e abriram fendas no princípio da 
irrenunciabilidade. Na maior parte das vezes, como no Brasil, além da 
adoção de disposições legais flexíveis, permite a alteração de condições de 
trabalho, restrita a determinadas hipóteses, quase sempre mediante 
participação dos sindicatos representativos dos trabalhadores.  

 

Assim é que, por meio dele, prenhe de situações representativas:  

 

O modelo típico, padrão de contrato de trabalho, passa a conviver com outras 
formas, atípicas e flexíveis, como o contrato por prazo determinado, a 
terceirização, o contrato a termo parcial, o consórcio de empregadores, as 
cooperativas, dentre outros e outras situações também atípicas, como o banco de 
horas e algumas consequências equivalentes ao processo do trabalho, como as 
comissões de conciliação prévia, que ao fim e ao cabo determinam um processo de 
precarização laboral e a mitigação da dignidade da pessoa humana, presentes no 
modelo padrão ordinário e industrial do trabalho. (TEIXEIRA; BARROSO, 2009, 
p. 66).  
 

                                                
109 Até que ponto não somente esta política da conciliação, adotada pelo CNJ, como as normas sobre 

produtividade impostas aos juízes do Trabalho – mas não somente a eles – acabam por levá-los à solução mais 
rápida do litígio, ainda que a custo do sacrifício de normas e princípios protetivos da parte menos favorecida da 
relação trabalhista?  

110 Representado simbolicamente pela queda do muro de Berlim.  
111 Segundo afirma Pereira (2006, p. 15): “O discurso hegemônico é que os encargos sociais da relação de 

emprego são altos e que para produzir mais e gerar mais emprego deve-se flexibilizar e desregulamentar as 
normas de contratação da força de trabalho.”  
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Tratando a flexibilização, portanto, de configurar um modelo jurídico alternativo ao 

modelo contratual padrão antes existente, caracterizado pelo surgimento de novas formas de 

realização e de contraprestação no mundo do trabalho, relegando-se princípios como os da 

proteção, é evidente que tal fenômeno afeta inexoravelmente a conduta dos atores processuais 

envolvidos na formação dos acordos firmados na Justiça do Trabalho, sendo ela, portanto, 

mais um dos filtros institucionais a serem considerados neste estudo.112  

 

                                                
112 É de notar, ainda, que como forma de insurgência ao fenômeno da flexibilização, eis que surge um novo 

princípio, de conteúdo doutrinário – o princípio do não retrocesso social – do qual decorre que, relativamente 
aos direitos sociais e econômicos garantidos na Constituição, “uma vez obtido um determinado grau de 
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo, que 
devem ser mantidos e buscados como corolário de dignidade do trabalhador” (TEIXEIRA; BARROSO, 
2009, p. 68). Como se trata de construção doutrinária, decorrente senão do princípio da dignidade humana – 
este sim de cunho constitucional, abordado no Capítulo 1, seção 1.4.4 –, nele especificamente este trabalho 
não se deterá. 
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CAPÍTULO 4 

 
UM ESTUDO DE CASO 

 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Ao tratar da importância da abordagem metodológica a ser utilizada na pesquisa 

científica, afirma Duarte (2002, p. 140) de forma bastante arguta:  

 
Se nossas conclusões somente são possíveis em razão dos instrumentos que 
utilizamos e da interpretação dos resultados a que o uso dos instrumentos 
permite chegar, relatar procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir uma 
formalidade, oferece a outros a possibilidade de refazer o caminho e, desse 
modo, avaliar com mais segurança as afirmações que fazemos.  

 

A partir de tal pretensão, opta-se por viabilizar a realização desta pesquisa mediante a 

utilização de uma abordagem mista,113 predominantemente qualitativa, proporcionando uma 

análise mais profunda e detalhada do objeto de estudo, apreendendo-se características 

praticamente impossíveis de serem verificadas em outras abordagens (GIL, 2008). Nos 

dizeres de Edna Silva e Estera Menezes (2001, p. 20):  

 
Pesquisa qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no 
processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem.  

                                                
113 Em outras palavras, conforme dito na Introdução deste trabalho, uma pesquisa quali-quanti. nos dizeres de 

Duarte (2009, p. 15), “os métodos qualitativos e quantitativos podem combinar-se de diferentes formas numa 
mesma investigação”, quer seja no desenho investigativo, na análise dos dados, quer nos resultados da 
pesquisa, atuando em diferentes níveis de combinação, de modo que uma funciona como elemento facilitador 
da outra (DUARTE, 2009). No mesmo sentido, afirma Richardson (2009, p. 80): “Uma modalidade de 
transformar dados qualitativos em elementos quantificáveis, bastante empregada por pesquisadores, consiste 
em utilizar como parâmetros o emprego de critérios, categorias, escalas de atitudes ou, ainda, identificar com 
que intensidade, ou grau, um conceito, uma atitude, uma opinião se manifesta.” No caso aqui, a triangulação 
com o método quantitativo se deu das seguintes formas: além da fixação de variáveis, com categorias e, em 
alguns casos, intensidade, duas das variáveis da pesquisa de campo são, em si mesmas, quantitativas (valor 
da causa e valor do acordo). Além disso, os resultados obtidos também receberam tratamento de cunho 
quantitativo, sendo demonstrados mediante gráficos e tabelas, com indicação de percentuais.   
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Enquanto na abordagem quantitativa se enfatiza a quantidade de casos, cuja 

amostragem deve ser significativamente representativa do universo pesquisado, 

possibilitando, mediante dados estatísticos, sua mensuração em unidades ou categorias 

homogêneas, produzindo-se generalizações por meio dos resultados obtidos, na pesquisa 

qualitativa se estuda, com profundidade, um reduzido número deles, fornecendo-se ao 

pesquisador o conhecimento de particularidades e detalhes não atingíveis pela via 

quantitativa, de modo que a seleção dos casos prioriza sua relevância para o tema de estudo, 

ao invés de sua representatividade (BENNETT; ELMAN, 2006; DELLA PORTA; 

KEATING, 2008; DUARTE, 2002).  

Desse modo, a utilização da abordagem qualitativa é adequada quando a pretensão ou 

meta do pesquisador é explorar ou conhecer experiências subjetivas das pessoas e os 

significados que elas atribuem a essas experiências (CHIZZOTTI, 2003; DEVINE, 2002).  

Por outro lado, ao passo que ela possibilita a obtenção de um conhecimento mais rico 

acerca de realidades específicas, ajuda o pesquisador a rever e reconstruir concepções iniciais, 

ensejando mesmo a alteração de estruturas teóricas anteriormente adotadas (MILES, 

HUBERMAN, 1994), de modo que “[...] os pressupostos teóricos vão sendo descobertos e 

formulados à medida que se dá a incursão no campo e que se vão analisando os dados” 

(DUARTE, 2009, p. 7).114  

No que tange a seu fim ou objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva, compreendida 

como aquela em que se busca, mediante a observação de fatos ou do comportamento de 

indivíduos, descrever suas características, analisá-los, classificá-los, interpretá-los ou mesmo 

                                                
114 No mesmo sentido, Duarte (2002, p. 140) ressalta que frequentemente a pesquisa nos leva à necessidade de 

“reflexão acerca dos problemas enfrentados, erros cometidos, escolhas feitas e dificuldades descobertas”. Tal 
experiência foi vivenciada neste trabalho, uma vez que o desenvolvimento da coleta dos dados de campo 
forneceu subsídios altamente ricos que provocaram a mudança e alargamento do referencial teórico 
inicialmente selecionado. Desse modo, a abordagem qualitativa contribuiu não apenas para o conhecimento 
mais aprofundado da realidade específica que se propõe a estudar, senão, também, para a revisão e 
enriquecimento do próprio referencial teórico, aprioristicamente, proposto, abrindo-se novas portas teóricas 
para o estudo desenvolvido. Longe de dificultar, tais desafios só enriqueceram este trabalho, propiciando um 
prazer renovado em sua realização. 
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estabelecer relações entre variáveis,115 mas sem a pretensão de fixar generalizações ou 

padrões de análise com base neles – como ocorre com a pesquisa quantitativa–,ou seja, não se 

fixam padrões de interpretação, a priori, para a análise de outros casos ou situações que, 

embora similares, não tenham sido observados.  

 

4.1.1 O estudo de caso  

 

Quanto aos procedimentos adotados para a coleta dos dados da pesquisa, opta-se pelo 

estudo de caso, pelo qual se busca apreender uma determinada realidade social – ou 

comportamento de determinados atores – mediante a observação intensiva de um ou de 

poucos casos, possibilitando uma riqueza de informações que contribui para um 

conhecimento mais detalhado do objeto de estudo (GIL, 2008). Em geral, o estudo de caso é 

viabilizado, em paralelo à observação do pesquisador – instrumento-chave deste tipo de 

investigação –, pela realização de entrevistas ou por aplicação de questionários aos sujeitos 

envolvidos.   

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

 

Partindo para a práxis, realizou-se tal pesquisa de campo na Justiça do Trabalho de 

Pernambuco, mais especificamente em 12 (doze) das 23 (vinte e três) Varas do Trabalho de 

Recife, o que representa um percentual superior a 50% (cinquenta por cento) daquele 

universo. Quanto ao número de casos, observaram-se dois e, às vezes, três casos em cada uma 

das  varas observadas,  de acordo com o volume de acordos celebrados durante o tempo de  

                                                
115 O termo ou conceito “variável” é absolutamente fundamental nas Ciências Sociais. Conforme ressalta 

Richardson (2009, p. 117): “É um conceito e, como conceito, é um substantivo que representa classes de 
objetos, como, por exemplo, sexo, escolaridade, renda mensal, participação política, etc.” Ainda segundo o 
autor, há variáveis fáceis de identificar, como sexo, que apresenta apenas duas categorias distintas: masculino 
e feminino, e há outras mais complexas, como participação política. Assim, elas têm “duas características 
fundamentais: a) são aspectos observáveis de um fenômeno; b) devem apresentar variações ou diferenças em 
relação ao mesmo ou a outros fenômenos”. Transpõem-se para esta pesquisa, conforme se demonstra a 
seguir, neste capítulo, algumas das variáveis consideradas mais importantes: a) valor da causa; b) valor do 
acordo; c) existência de diálogo na formação do acordo; d) de que forma se chegou ao acordo; e) 
comportamento e influência da autoridade judicial na determinação do conteúdo do acordo.   
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permanência nas respectivas salas de audiência.116 Por seu turno, dirigiram-se os questionários 

do tipo aberto117 às mesmas autoridades judiciais que presidiram as audiências de conciliação 

a que se assistiu.118 No que respeita ao critério objetivo de seleção das varas, realizou-se de 

acordo com o levantamento estatístico do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 

(Pernambuco), relativo aos dados de acordos celebrados em 2010 (ANEXO A), considerando-

se as varas que mais celebraram acordos no referido ano, as que menos os celebraram e as 

outras varas situadas no centro da tabela estatística, para cima e para baixo. 

Assim, desenvolveu-se a pesquisa por meio do estudo de caso, com o 

acompanhamento de determinado número de audiências/processos de conciliação, com 

anotação de informações decorrentes da observação passiva, as quais alimentaram uma base 

de dados com critérios previamente definidos. Além disso, procedeu-se à análise dos respectivos 

autos processuais para coleta de informações adicionais e, finalmente, a aplicação de questionários 

dirigidos às autoridades judiciais envolvidas.  

Feitas as anotações das informações colhidas em audiência, com o preenchimento de 

um formulário previamente construído (ADENDO 1), partiu-se para a coleta de informações 

adicionais nos respectivos autos processuais,119 alimentando aquele mesmo formulário.  

Seguiu-se a aplicação do questionário às autoridades judiciais envolvidas (ADENDO 

2), com a garantia de sigilo das informações prestadas (ADENDO 3), omitindo-se quaisquer 

dados ou elementos que ensejassem a identificação tanto da autoridade judicial respondente 

quanto do número do processo, nome das partes ou de seus procuradores.120  

Depois, na fase de interpretação dos achados, optou-se pela utilização do método 

quantitativo, mediante a extração de dados percentuais e a elaboração de elementos gráficos 

(tabelas e gráficos tipo pizza), também para fins de posterior cruzamento, emprestando maior 

                                                
116 Pela pretensão e natureza deste trabalho, entende-se ser suficiente o número de casos observados, igualmente 

dos sujeitos aos quais se aplicaram os questionários. Conforme ressalta Duarte (2002, p. 144), referindo-se à 
entrevista e citando parcialmente Dauster, o número de pessoas entrevistadas varia em função do objeto e do 
universo a ser investigado, de modo que “o material obtido permita uma análise mais ou menos densa das 
relações estabelecidas naquele meio e a compreensão de ‘significados, sistemas simbólicos e de classificação, 
códigos, práticas, valores, atitudes, ideias e sentimentos’.” 

117 Aqueles em que cada respondente desenvolve/apresenta sua resposta a cada questão formulada (GIL, 2008, p. 
122).  

118 A fim de validar cada questionário, observaram-se casos cujas audiências foram presididas pela mesma 
autoridade judicial e a esta se aplicou o questionário. 

119 O processo físico, com capa própria, numeração específica, etc., que conta toda a história do processo, a 
começar pela petição inicial do Reclamante.   

120 Afinal de contas, o que importa é o que os dados coletados dizem, não quem os disse. O que eles disserem 
certamente será útil, inclusive para os respondentes.  
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compreensibilidade aos resultados obtidos.121 Para tanto, selecionaram-se as seguintes 

variáveis, algumas especificadas por categorias: 

Valor da causa  

Valor do acordo 

Percentual (valor do acordo x valor da causa 

Existência de debate (proposta/contraproposta de acordo/elementos: intenso x 

moderado x fraco x inexistente 

De que forma se chegou ao acordo? 

a) Tratativas entre o advogado das partes antes da audiência. b) Por meio do debate em 

audiência. 

Comportamento da autoridade judicial: 

a) limitou-se a solicitar do Advogado da parte Reclamante os detalhes do acordo 

dando pequenas instruções e homologando-o em seguida; 

b) solicitou ao Advogado os detalhes da proposta de acordo, questionou a parte 

reclamante se estava satisfeita e a advertiu sobre os efeitos da conciliação, de que 

quitava todas as verbas pleiteadas na inicial, encerrando-se a questão; 

c) solicitou os detalhes sobre as condições do acordo, questionou a parte reclamante se 

estava satisfeita, se estava ciente de que o acordo era bem inferior ao que fora 

pleiteado na inicial e que sua homologação poria fim à questão; 

d) solicitou os detalhes da proposta de acordo, fez vários questionamentos aos 

Advogados e às partes, ponderou sobre a razoabilidade do acordo proposto, fez 

cálculos, esclareceu pontos, eventualmente propôs solução mais benéfica ao 

empregado, etc. 

e) As partes não estavam dispostas à conciliação, sendo a autoridade judicial a 

construtora do acordo, fazendo ponderações e sugestões de soluções possíveis. 

 
Comportamento das partes: 
 
a) civilizado x nervoso x indiferente 

b) debateram x não debateram 

 
Comportamento dos advogados: 

 

a) indiferente, uma vez que o acordo chegou pronto; 
                                                
121 Reafirmando, com isso, a citação feita no início da seção 4.1.  
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b) coerente com a defesa dos direitos da parte que representavam; 

c) incoerente com a defesa dos direitos da parte que representavam;  

d) inexpressivo. O papel da autoridade judicial é que foi decisivo. 

 
CRUZAMENTO DOS DADOS 

 
Valor da causa versus valor do acordo – percentual. 

Existência de debate e sua intensidade. 

De que forma se chegou ao acordo. 

Comportamento/influência da autoridade judicial. 

Perfil da autoridade judicial, de acordo com o questionário respondido. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Inicialmente, fez-se a preparação dos dados e depois uma análise descritiva para 

avaliar as características das variáveis. Para tanto, construíram-se tabelas bidimensionais de 

frequência entre as variáveis. Considerar-se-ão dois tipos de variáveis: numéricas 

(quantitativas) e não numéricas (qualitativas). Para tabulação e manipulação dos dados, 

utilizou-se o software estatístico SPSS, versão 15.0 e, por meio dele, também se realizou a 

análise descritiva dos dados. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Com a finalidade de tirar conclusões a respeito de características de interesse das 

variáveis de estudo, utilizou-se um conjunto de técnicas para descrever e resumir os dados. A 

partir daí, pode-se observar como as principais variáveis se comportam por meio de gráficos e 

tabelas de contingência122 usadas para registrar e analisar o relacionamento entre duas 

variáveis. 

 

                                                
122 Onde “N” é igual a 32 (trinta e dois).  
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Gráfico 1– Forma como se chegou ao acordo 

 
 
 

Os dados apresentados no Gráfico 1 demonstram que houve debate m 51,5% 

(cinquenta e um vírgula cinco por cento) dos casos analisados. Quanto à inexistência de 

debate (casos em que, antes da audiência, há tratativas entre as partes, que já chegam com o 

acordo pronto), ocorreu em 48,5% (quarenta e oito vírgula cinco por cento) dos casos 

analisados.  

 
Gráfico 2 – Intensidade do debate 

 

 

Por sua vez, o Gráfico 2 demonstra  que,  dos casos em  que houve  debate,  em 30,3% 

deles, o debate foi intenso; em 15,1% foi moderado; e em apenas 6,1% dos casos, foi fraco. 

Em outras palavras, nas ocasiões em que o debate é provocado (pela autoridade judicial), as 
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partes tendem a expor suas razões e a negociar com mais intensidade, o que conduz a maior 

legitimação do acordo a que ao final se chegue. 123    

 
Tabela 1 – Acordos firmados em percentuais acima de 30% do valor da causa 
relacionados com realização de debate em audiência 

 
% (valor da causa x 

valor do acordo) 
Houve debate? Total 

SIM NÃO 
Até 30,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
> 30,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

 

 
Tabela 2 – Percentual versus a forma que se chegou ao acordo 

 

% (valor da 
causa x valor 
do acordo) 

Forma como se chegou ao acordo 
Total Tratativas entre as 

partes antes da 
audiência 

Debate em audiência 

Até 30,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
> 30,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

 

As Tabelas 1 e 2 demonstram que, na maioria dos acordos (58,3%) firmados em 

percentuais acima de 30% (trinta por cento) do valor da causa, houve debate em audiência. 
 

Tabela 3 – Comportamento da autoridade judicial 

Comportamento da autoridade judicial % 
1. Solicitou os detalhes da proposta de acordo, fez vários questionamentos aos advogados e às 
partes, ponderou sobre a razoabilidade do acordo proposto, fez cálculos, esclareceu pontos, 
eventualmente propôs solução mais benéfica ao empregado, ou intermediária. 

 
 

69,7 

2. Solicitou os detalhes sobre as condições do acordo, questionou a parte reclamante se estava 
satisfeita, se estava ciente de que o acordo era bem inferior ao que fora pleiteado na inicial e que 
a sua homologação poria fim à questão. 

 
 

12,1 

3. Limitou-se a solicitar do advogado da parte reclamante os detalhes do acordo, dando pequenas 
instruções e homologando-o em seguida. 

 
  6,1 

4.  Solicitou os detalhes da proposta de acordo, questionou a parte reclamante se estava satisfeita 
e a advertiu sobre os efeitos da conciliação, de que quitava todas as verbas pleiteadas na inicial, 
encerrando-se a questão. 

 
 

  6,1 

5. As partes não estavam dispostas à conciliação, sendo a autoridade judicial a construtora do 
acordo, fazendo ponderações e sugestões de soluções possíveis. 

 
  6,1 

                                                
123 As categorias “intenso, moderado e fraco” foram assim consideradas de acordo com um critério temporal. 

Nesse sentido, intenso foi o debate que se desenvolveu por tempo igual ou superior a vinte minutos; moderado 
aquele que se desenvolveu por tempo superior a cinco minutos e inferior a vinte; e fraco aquele que se 
desenvolveu por tempo igual ou inferior a cinco minutos. Ainda que se possa, de ordinário, considerar tais 
intervalos de tempo curtos, em se tratando do grande volume de audiências na Justiça do Trabalho, eles têm 
significância.   
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De acordo com a Tabela 3, descreve-se cada um dos comportamentos observados na 

realização da pesquisa: 

Comportamento 1 (69,7% dos casos observados) – neste tipo de caso, a autoridade 

judicial teve uma postura bastante ativa (e participativa) na condução,  desenvolvimento e 

conclusão do acordo, não apenas provocando o diálogo cooperativo entre as partes, como 

também solicitando todos os detalhes do acordo; fazendo questionamentos acerca de pontos 

não destacados pelas partes; ponderando sobre a razoabilidade do valor proposto e das demais 

condições apresentadas,124 tecendo considerações ou fazendo questionamentos sobre as 

peculiaridades da relação (como condição econômica das partes, nível escolar e cultural, se o 

reclamante estava desempregado no momento), a natureza das verbas discutidas, o pagamento 

das verbas incontroversas,125 etc., esclarecendo pontos (valores ou direitos que não poderiam 

ser objeto de renúncia pelo Reclamante, por exemplo, alertando as partes sobre o fato de que 

não homologaria acordos em tais condições). Finalmente, colocando a própria proposta 

(superior ou intermediária), de acordo com o conjunto de ponderações por ela anteriormente 

realizado.  

Comportamento 2 (12,1% dos casos observados) – neste tipo de caso, que representa 

uma postura aqui chamada de expectativa, apesar de a autoridade judicial ter dialogado com 

as partes, solicitando aos seus advogados os detalhes da proposta, limitou-se a questionar o 

Reclamante sobre o fato de estar ou não satisfeito com os termos do acordo, alertando-o de 

que o valor do acordo era bem inferior ao valor pedido na inicial e que sua homologação poria 

fim à questão. Diante da resposta positiva do Reclamante, a autoridade judicial, então, 

homologava o acordo proposto. Por outro lado, de acordo com o questionário aplicado, o tipo 

de autoridade judicial aqui representado respondeu que, sendo o Reclamante o titular do 

direito, pessoa maior e capaz, em pleno gozo de suas faculdades, nos termos da lei civil, não 

caberia deixar de homologar nenhum acordo em tais condições.  

Comportamento 3 (6,1% dos casos observados) – neste tipo de caso, que também 

representa a chamada postura expectativa, a autoridade judicial se limitou a solicitar dos 

advogados os termos do acordo, não tecendo quaisquer considerações jurídicas sobre sua 

                                                
124 Elaborando cálculos matemáticos, por exemplo, muitas vezes com o auxílio de máquina calculadora, a fim de 

aferir se a proposta apresentada pelas partes era razoável em relação ao que fora pedido e exposto/provado pelo 
Reclamante na petição inicial – a qual, inclusive, era observada/folheada pelo juiz, a fim de verificar a 
compatibilidade entre o objeto da ação e a exposição dos fatos, pelas partes, na audiência de conciliação.  

125 Declaradas pelo Reclamante e não contestadas pelo Reclamado.  
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razoabilidade, etc., apenas dando pequenas instruções de natureza formal (preenchimento de 

guias previdenciárias, etc.) ao Reclamante, homologando o acordo em seguida.126  

Comportamento 4 (6,1% dos casos observados) – por sua vez, neste tipo de caso 

(conduta expectativa), tanto quanto nos anteriores (2 e 3), a autoridade judicial se limitou a 

solicitar os termos do acordo, bem como questionando a parte Reclamante se estava satisfeita 

e advertindo-a sobre os efeitos da conciliação (uma vez homologada, poria fim à questão 

trazida à apreciação judicial através daquele processo específico, não mais podendo ser 

discutida). 

Comportamento 5 (6,1% dos casos observados) – por fim, considera-se o tipo de caso 

aqui observado emblemático, uma vez que, apesar de configurar a adoção de uma postura 

ativa da autoridade judicial, esta acabou por ser, na verdade, a responsável por toda a 

formatação do acordo (ao qual as partes não estavam, em princípio, dispostas), ela mesma 

propondo as soluções possíveis, numa escala decrescente de valores e condições, até 

conseguir atingir o objetivo pretendido: a homologação de um acordo, pondo fim àquela ação.  

 
Gráfico 3 – Resumo comportamento da autoridade judicial 

 

 
 

Em resumo, a Tabela 3 e o Gráfico 3 demonstram que em 75,8% (setenta e cinco 

vírgula oito por cento) dos casos observados os juízes tiveram uma postura ativa, representada  

                                                
126 Convém mencionar que a autoridade judicial observada neste tipo de caso não se dispôs a responder ao 

questionário aplicado.  
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pela primeira e pela última categorias da variável em questão (Tabela 3).127 Por sua vez, a 

conduta denominada de expectativa é representada pelas demais categorias (segunda a 

quarta), totalizando 24,2% (vinte e quatro vírgula dois por cento) dos casos observados.    

 
Tabela 4 – Comportamento da autoridade judicial versus percentual acima de 30% do valor da 
causa 

 
Comportamento da autoridade judicial % (valor da causa x valor do acordo) 

Até 30,0%                     >30,0% 
1. Limitou-se a solicitar do advogado da parte reclamante os 
detalhes do acordo, dando pequenas instruções e homologando-o 
em seguida 

 

5,0 

 

0,0 

2. Solicitou ao advogado os detalhes da proposta de acordo, 
questionou a parte reclamante se estava satisfeita e a advertiu sobre 
os efeitos da conciliação, de que quitava todas as verbas pleiteadas 
na inicial, encerrando-se a questão 

 

 

10,0 

 

 

0,0 

3. Solicitou os detalhes sobre as condições do acordo, questionou a 
parte reclamante se estava satisfeita, se estava ciente de que o 
acordo era bem inferior ao que fora pleiteado na inicial e que a sua 
homologação poria fim à questão 

 

 

20,0 

 

 

0,0 

4. Solicitou os detalhes da proposta de acordo, fez vários 
questionamentos aos advogados e às partes, ponderou sobre a 
razoabilidade do acordo proposto, fez cálculos, esclareceu pontos, 
eventualmente propôs solução mais benéfica ao empregado, ou 
intermediária 

 

 

55,0 

 

 

100,0% 

5. As partes não estavam dispostas à conciliação, sendo a 
autoridade judicial a construtora do acordo, fazendo ponderações e 
sugestões de soluções possíveis. 

 

10,0 

 

0,0 

TOTAL 100,0%          100,0% 

 
 

Partindo-se do que foi explicitado na análise da Tabela 3 acerca dos vários tipos de 

comportamento adotados pela autoridade judicial, a Tabela 4 dá conta de que (nos casos 

analisados) o comportamento da autoridade judicial (conduta ativa) foi determinante na 

consecução de acordos superiores a 30% (trinta por cento) do valor da causa (em 100% dos 

casos cuja proporção entre valor da causa e valor do acordo foi superior a 30%, a autoridade 

judicial responsável teve uma conduta ativa na condução do processo/audiência de 

conciliação). 

                                                
127 Conforme observado, a última categoria da variável, no entanto, dá conta de que as partes não estavam 

dispostas à realização do acordo, o que faria emergir a necessidade de ser postergado, para outro momento 
ou, em último caso, o julgamento da causa, pela autoridade judicial. Esta, in casu, acabou por gerar tanto o 
próprio ato de vontade para a realização do acordo – que as partes não manifestaram – quanto a determinação 
do seu quantum, e demais condições.   



77 
 
 

Tabela 5 – Valor do acordo versus comportamento da autoridade judicial 

Valor do acordo Comportamento da autoridade judicial 
Conduta expectativa Conduta ativa 

Até R$ 1.700,00 42,9% 20,0% 
Acima de 1.700,00 até R$ 3.000,00 28,6% 28,0% 
Acima de 3.000,00 até R$ 4.750,00 14,3% 28,0% 
Acima de R$ 4.750,00 14,3% 24,0% 
Total 100,0% 100,0% 

 

No que se refere aos valores alcançados nos acordos homologados, a Tabelas 5 indica 

que, quando a conduta da autoridade judicial é expectativa, o valor do acordo é menor: em 

42,9% (quarenta e dois vírgula nove por cento) destes casos, o valor do acordo foi de até R$ 

1.700,00 (mil e setecentos reais), enquanto, em se tratando de conduta ativa, demonstra-se que 

em 80% (oitenta por cento) dos casos o valor do acordo foi superior àquele valor (somatório 

dos percentuais da segunda, terceira e quarta colunas – conduta ativa).  

 
Tabela 6 – Percentual x comportamento da autoridade judicial 

 
Percentual (valor do acordo x  

valor da causa: 
Comportamento da autoridade judicial 

Conduta expectativa Conduta ativa 
Até 30,0% 100,0% 52,0% 
> 30,0% 48,0% 
Total 100,0% 100,0% 

 

 

Por sua vez, a Tabela 6 indica, em termos de porcentagem, que, em 100% (cem por 

cento) desses mesmos casos, o valor do acordo foi de até 30% (trinta por cento) em relação ao 

valor da causa.  

Assim, a adoção de uma postura ativa por parte da autoridade judicial foi importante 

tanto para a existência de diálogo cooperativo para a construção dos acordos homologados 

quanto na realização de acordos mais vantajosos para o empregado, enquanto a adoção de 

uma postura expectativa representou tanto a negação desse diálogo quanto a celebração de 

acordos menos vantajosos para o empregado.  

Além disso, a adoção desse tipo de conduta (ativa) – e de forma conjunta a intenção 

das partes em firmarem o acordo – foi determinante na consecução de acordos superiores a 

30% (trinta por cento) do valor da causa, tendo ocorrido em nada menos que 100% (cem por 

cento) dos casos. 
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Em tais casos, o valor dos acordos superiores a R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e 

cinquenta reais) foi da ordem de 24% (vinte e quatro por cento) dos casos observados.   

 

Tabela 7 – Medidas descritivas das variáveis quantitativas 
 

Variáveis (R$) Mínimo Média Mediana Máximo 
Valor da causa 1.963,80 15.372,20 14.105,10 45.000,00 
Valor do acordo    720,00   3.785,90    3.000,00 15.360,00 

 
 
 

Variáveis sobre o comportamento das partes 
 

 

Gráfico 4 – Comportamento das partes: civilizado, nervoso, indiferente 
 

 
 
 

Gráfico 5 – Comportamento das partes: debateram, não debateram 
 

 
 

A título de ilustração, os Gráficos 4 e 6 descrevem, nos casos observados, o 

comportamento das partes e dos Advogados dos Reclamantes. Por sua vez, o Gráfico 5 é 
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reprodução do Gráfico 1 (obviamente já comentado) e o Gráfico 7 diz respeito ao 

comportamento dos Advogados dos Reclamados.128  
 

Variáveis sobre o comportamento dos advogados 
 

Gráfico 6 – Comportamento do advogado do reclamante 
 

 
 

Gráfico 7 – Comportamento do advogado do reclamado 

 
 

                                                
128 Este trabalho não se deterá na explicação dos referidos gráficos, porque o comportamento de tais atores não 

constitui o específico objeto desta pesquisa, que é a autoridade judicial, a quem incumbe a 
homologação/validação dos acordos, sem a qual, portanto, eles simplesmente não existem, conforme já se 
destacou em momento pretérito nesta dissertação.  
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS – QUESTIONÁRIOS 

(PERFIL AUTORIDADE JUDICIAL) 

 

Gráfico 8 – Faixa etária da autoridade judicial 

 
 

O Gráfico 8 demonstra que, no quesito faixa etária, 25% (vinte e cinco por cento) 

tinham idade entre 30 e 40 anos, 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) entre 41 e 50 anos, 

e 41,6% (quarenta e um vírgula seis por cento) acima de 50 anos. Já o Gráfico 9, dá conta de 

que a metade era de homens e a outra metade era de mulheres.  
 

Gráfico 9 – Sexo da autoridade judicial 
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Gráfico 10 – Tempo de magistratura trabalhista 

 

 
 

Por sua vez, em relação ao tempo de magistratura trabalhista, 58,3% (cinquenta e oito 

vírgula três por cento) tinham entre dez e vinte anos de atividade, e 25% (vinte e cinco por 

cento) acima de vinte anos. Apenas 16,7 (dezesseis vírgula sete por cento) tinham até nove 

anos de atividade na carreira.           

 
Gráfico 11 – Atividades exercidas anteriormente 

 

 

 

Quanto às atividades profissionais exercidas anteriormente à magistratura trabalhista, 

50% (cinquenta por cento) exerceram, anteriormente, atividades no setor público 

exclusivamente, e 25% (vinte e cinco por cento) exerceram atividades nos setores púbico e 

privado, o mesmo percentual tendo exercido atividades anteriores apenas neste último setor.  
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Gráfico 12 – Homologação de acordos que já chegam prontos 
(antes do horário da audiência ou sem inclusão na pauta do dia) 

 

 
 

 
No quesito relativo à homologação de acordos que já chegam prontos (antes do 

horário da audiência ou sem inclusão na pauta do dia), as respostas deram conta de que 66,7% 

(sessenta e seis vírgula sete por cento) dos respondentes os homologam, dependendo do caso; 

25% (vinte e cinco por cento) apenas aqueles cujos processos estejam na pauta do dia; e 8,3% 

(oito vírgula três por cento) não homologam tais tipos de acordo.   
 

Gráfico 13 – Fixação de critérios para homologação de tais tipos de acordo 
 

 
  
 

Na fixação de critérios para homologação desses tipos de acordo, um total de 91,7% 

(noventa e um vírgula sete por cento) respondeu que estabelece critérios mais ou menos 

rígidos para a homologação desses acordos, e 8,3% (oito vírgula três por cento) não chegam a 

estabelecê-los, uma vez que não homologam acordos em tais condições; exigem, portanto, 
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que os termos do futuro acordo sejam fixados em audiência, na presença da autoridade 

judicial.   

 

Tabela 8 – Opinião se o princípio do contraditório é respeitado nos casos em que os acordos já 
chegam prontos  

 
Para tais tipos de acordo, considera que foi respeitado o princípio do contraditório? % 

1.Sim, a reclamada tomou conhecimento do pedido e também foi ouvida: o acordo é 
expressão do contraditório  33,3 

2. O contraditório não chega a se estabelecer se a reclamada resolve conciliar na 
audiência inicial 33,3 

3. Sim 16,7 

4. Sim, mas numa expressão menos rígida 16,7 
 
 

Em relação à aplicação do princípio do contraditório a esses acordos, 33,3% (trinta e 

três vírgula três por cento) responderam que o contraditório não chega a ser estabelecido 

quando as partes resolvem conciliar na audiência inicial. Os restantes responderam que o 

princípio em tela não deixa de ser observado nesses casos, seja porque o acordo entre as 

partes constitui uma expressão daquele, seja porque o princípio é aplicado, nestes casos, de 

forma menos rígida.  
 

Gráfico 14 – Fixação de critérios para homologação de acordos 
firmados em audiência 
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À resposta ao quesito sobre a fixação de critérios para homologação de acordos 

firmados em audiência, 75% (setenta e cinco por cento) responderam que estabelecem 

critérios mais ou menos rígidos para sua homologação; 8,3% (oito vírgula três por cento) 

responderam que os fixam, mas que eles não são absolutos; e 16,7% (dezesseis vírgula sete 

por cento) responderam que não fixam critérios objetivos prévios (cada situação tem suas 

peculiaridades).  

 

Gráfico 15 – Homologação de acordos em que não se reconhece  
o vínculo empregatício 

 

 
 
 

No que tange à homologação de acordos em que não se reconhece o vínculo 

empregatício, 66,7% (sessenta e seis vírgula seis por cento) dos respondentes disseram que o 

fazem, dependendo do caso, e 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) responderam que 

apenas o fazem se for detectada controvérsia quanto à natureza jurídica da relação entre as 

partes.   

 
Tabela 9 – Tipo de critérios estabelecidos para homologação dos acordos 

Tipo de critérios estabelecidos para homologação dos acordos % 

1.Que não se trate de lide simulada e critérios como razoabilidade do valor 
proposto, peculiaridades da relação (condição econômica das partes, nível 
escolar e cultural, se realmente está desempregado), natureza das verbas 
discutidas, pagamento das verbas incontroversas, existência de depósitos do 
FGTS e da multa de 40%, etc. 

 

 

66,7 

2. Que não se trate de lide simulada, que a parte reclamante diga que está 
ciente dos termos do acordo e com ele concorda. Então, advirto-a de que o 
acordo firmado põe fim à questão posta naquele processo, nada mais se 
podendo reclamar. 

 

16,7 

3.Que não se trate de lide simulada e que o valor proposto não seja irrisório. 8,3 

4. Que não se trate de lide simulada e que não haja defeito processual. 8,3 



85 
 
 

Quanto aos tipos de critérios estabelecidos para homologação dos acordos, 66,7% 

(sessenta e seis vírgula sete por cento) dos respondentes disseram que fixam critérios como 

razoabilidade do valor proposto, aferido diante do caso concreto; que não se trate de lide 

simulada; as peculiaridades da relação (condição econômica, nível cultural e escolar, se o 

reclamante está desempregado); a natureza das verbas discutidas; que sejam pagas as verbas 

incontroversas e a multa do FGTS, etc. O restante do percentual respondeu que fixava 

critérios menos rígidos, mas, em todos eles, o “pressuposto” inexistência de lide simulada 

esteve presente. 

 
Gráfico 16 – Influência de fatores externos como celeridade, volume 
de processos  e produtividade na homologação dos acordos 

 

 
 
 

No quesito Influência de fatores externos como celeridade, volume de processos e 

produtividade na homologação dos acordos, 54,5% (cinquenta e quatro vírgula cinco por 

cento) responderam que tais fatores não afetam suas decisões; 18,2% (dezoito vírgula dois por 

cento) responderam que tais fatores afetam suas decisões, mas apenas indiretamente; o mesmo 

percentual – 18,2% (dezoito vírgula dois por cento) – respondeu que, dentre tais fatores, 

apenas a celeridade afeta suas decisões, em razão da natureza alimentícia do objeto da ação; 

por fim, 9,1% (nove vírgula um por cento) disseram que tais fatores afetam, sim, suas 

decisões a respeito da homologação dos acordos.  
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Tabela 10 – Observância de princípios como os da proteção, indisponibilidade das 
normas e irrenunciabilidade de direitos trabalhistas na homologação dos acordos 

 
Observância de princípios como os da proteção, indisponibilidade das normas e 
irrenunciabilidade de direitos trabalhistas na homologação dos acordos 

% 

1. Devem ser observados, sem prejuízo da análise das peculiaridades do caso 
concreto, redundando em eventual relativização 

 
54,5 

2. Essencial 18,2 
3. Devem ser observados, sempre que possível, uma vez que o empregado é 
pessoa capaz e na hora da audiência não está mais sob a influência do seu (ex-) 
empregador  

 
 

9,1 
4. Procuro observá-los, sem deixar de considerar a evolução das relações de 
trabalho e as normas coletivas das categorias 

 
9,1 

5. Cada um tem suas peculiaridades quando aplicados no processo (apenas o 
segundo se aplica de forma absoluta). 

 
9,1 

 
A respeito da observância de princípios como os da proteção, indisponibilidade das 

normas e irrenunciabilidade de direitos trabalhistas na homologação dos acordos, 54,5% 

(cinquenta e quatro vírgula cinco por cento) responderam que tais princípios devem ser 

observados sem prejuízo das peculiaridades do caso concreto, podendo ser relativizados; 

18,2% (dezoito vírgula dois por cento) responderam que sua observância é essencial no 

momento da homologação dos acordos; por fim, o mesmo percentual, de 9,1% (nove vírgula 

um por cento), foi responsável por respostas no sentido de que devem ser observados, na 

medida do possível, uma vez que o empregado é pessoa capaz e na hora da audiência não está 

mais sob a influência do seu (ex-) empregador; devem ser observados, porém, sem deixar de 

considerar a evolução das relações de trabalho e as normas coletivas das categorias; por fim, 

que cada um desses princípios tem suas peculiaridades quando aplicados no processo (apenas 

o segundo se aplicando de forma absoluta).    

 

Tabela 11 – Visão sobre o papel dos acordos na Justiça do Trabalho 
 

Visão sobre o papel dos acordos na Justiça do Trabalho % 
1. Fundamental, devendo-se ter cautela na hora de homologá-los. 54,5 
2. Importante, mas os vejo com reservas, uma vez que também servem de 
instrumento de facilitação do descumprimento da legislação trabalhista e/ou de 
tentativa de suprir a atuação de outros órgãos. 

 
 

18,2 
3. A forma mais saudável de resolução do litígio, em que as próprias partes, com a 
interveniência do juiz, chegam ao consenso. 

 
18,2 

4. Fundamental, devendo-se ter cautela na hora de recusar-lhes homologação.    9,1 
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No quesito “Visão sobre o papel dos acordos na Justiça do Trabalho”, 54,5% 

(cinquenta e quatro vírgula cinco por cento) dos respondentes disseram que os acordos são 

fundamentais, devendo-se ter cautela na hora de homologá-los; 18,2% (dezoito vírgula dois 

por cento) disseram que eles são a forma mais saudável de resolução do litígio, em que as 

próprias partes, com a interveniência do juiz, chegam a consenso; o mesmo percentual – 

18,2% (dezoito vírgula dois por cento) – afirmou que eles são importantes, porém são vistos 

com reserva, uma vez que também servem de instrumento de facilitação do descumprimento 

da legislação trabalhista e/ou de tentativa de suprir a atuação de outros órgãos; por fim, 9,1% 

(nove vírgula um por cento) disseram que eles são fundamentais, devendo-se ter cautela na 

hora de recusar-lhes homologação. 

Por tudo o que foi acima relacionado, conclui-se no sentido da comprovação da 

hipótese testada nesta pesquisa, uma vez que a autoridade judicial desempenha um papel 

fundamental na determinação do conteúdo dos acordos individuais celebrados na Justiça do 

Trabalho, cabendo-lhe a importante missão de garantir a aplicação de princípios e regras 

(instituições) inerentes ao Estado Democrático de Direito, fazendo do processo trabalhista 

uma expressão do princípio democrático. 
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CONCLUSÕES 
 

Esta dissertação buscou analisar o papel desempenhado por um ator específico – a 

autoridade judicial – na determinação do conteúdo dos acordos individuais celebrados (e, 

portanto, por aquela homologados) na Justiça do Trabalho, mais especificamente buscando-se 

apreender sob que condições – ou influências institucionais – adotam-se posturas, moldam-se 

comportamentos, realizam-se escolhas, produzindo acordos mais ou menos benéficos para o 

empregado, sujeito hipossuficiente da relação jurídica, o qual detém institucionalmente a 

tutela jurídica do Estado, representada pelo princípio da proteção.  

Nesse sentido, em função de fatores variados que caracterizam a relação trabalhista – 

sobretudo a premência das necessidades materiais e econômicas do empregado –, os sujeitos 

que, na condição de Reclamantes, recorrem à Justiça do Trabalho para a salvaguarda de seus 

direitos, veem-se, não raro, impelidos à formação de acordos pautados pelo signo da barganha 

financeira, em prejuízo do arcabouço institucional que conforma aquela justiça especializada.  

Tal realidade, observável por todos aqueles que atuam ou já atuaram profissionalmente 

na referida área, inspirou o estudo da forma como tais acordos são construídos e o que – ou 

quem – determinaria seu conteúdo.  

Para tanto, recorreu-se ao referencial teórico do Neoinstitucionalismo, com ênfase nas 

abordagens histórica e da escolha racional, identificando o comportamento (escolhas) daquele 

ator específico em um ou em outro sentido, em função dos princípios e regras (instituições) 

que ele segue, orientando e ordenando sua conduta no ambiente processual.   

O Neoinstitucionalismo propugna, fundamentalmente, que as escolhas ou ações dos 

indivíduos devem ser investigadas levando-se em conta a conformação institucional a que 

estejam submetidos, acabando por restringir-lhes ou condicionar-lhes o comportamento, além 

de estabelecerem uma escala de racionalidade ou prioridade entre as opções de que dispõe.  

Dessa forma, a utilização da abordagem teórica neoinstitucionalista neste trabalho teve 

por fundamento analisar o papel desempenhado por aquele ator na construção e determinação 

do conteúdo de tais acordos, investigando detalhadamente as eventuais razões que o levam a 

pautar sua conduta (escolhas) nesta ou naquela direção durante o processo de conciliação do 

qual se originam tais acordos.  

Assim, com base nos períodos de conjuntura crítica, geradores de trajetória de 

dependência (Revolução de 1930, Estado Novo e Constituição Federal de 1988), presentes na 

formação e consolidação da legislação trabalhista, instituições como os princípios da 
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igualdade (proteção), do contraditório, da irrenunciabilidade de direitos, da imperatividade 

das normas trabalhistas, da concentração e da oralidade, além da própria conciliação enquanto 

princípio, bem como aquelas relacionadas com questões de produtividade e a chamada 

flexibilização, foram consideradas como o arcabouço normativo ou arranjo institucional a que 

se submetem tais atores, funcionando como veículos que moldam e restringem 

comportamentos e, nesse sentido, determinam as escolhas feitas na tomada de decisão da 

autoridade judicial.  

Em decorrência disso, optou-se, no âmbito do Neoinstitucionalismo, pela conjugação 

entre a vertente histórica (Institucionalismo Histórico) e a vertente da Escolha Racional. 

De acordo com a primeira, a ação individual não deve ser interpretada como o 

resultado puro e simples de sua conformação às regras estabelecidas, senão vendo o indivíduo 

como um ser histórico, situado num determinado tempo e lugar e, portanto, sujeito também 

aos vários tipos de influências externas (sociais, culturais, etc.) existentes nesse contexto 

histórico, compreendendo este não apenas o tempo histórico atual, senão toda a trajetória 

histórica formadora do conjunto de instituições que orientam a conduta daquele ator. 

Por sua vez, de acordo com a vertente da Escolha Racional, o indivíduo observa 

determinadas instituições em função de um cálculo estratégico que o leva a obter maiores 

benefícios para si. Para tanto, ele se envolve num jogo de interação estratégica com outros 

atores e, mediante a formulação daquele cálculo, ordena suas ações no sentido da obtenção de 

maiores vantagens e benefícios pessoais, em conformidade com seu conjunto de crenças.   

A partir de tal pretensão, optou-se por viabilizar a realização desta pesquisa mediante a 

utilização de uma abordagem mista, predominantemente qualitativa, analisando as escolhas 

feitas pelos sujeitos cujo comportamento é observado e extraindo-lhes – ou lhes interpretando 

– o significado. 

 Quanto ao seu objetivo, tratou-se de uma pesquisa descritiva, compreendida como 

aquela em que se busca, por meio da observação de fatos ou do comportamento de indivíduos, 

descrever suas características, analisá-los, classificá-los, interpretá-los ou mesmo estabelecer 

relações entre variáveis, mas sem a pretensão de fixar generalizações ou padrões de análise 

baseados neles, não se fixando padrões de interpretação, a priori, para a análise de outros 

casos ou situações que, embora similares, não tenham sido observados.  

No que respeita aos procedimentos adotados para a coleta dos dados da pesquisa, 

optou-se pelo estudo de caso, no qual se busca apreender uma determinada realidade social – 

ou comportamento de determinados atores – mediante a observação intensiva de um ou de 
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poucos casos, possibilitando a riqueza de informações que contribui para o conhecimento 

mais detalhado acerca do objeto estudado.  

Tal estudo de caso foi empreendido na Justiça do Trabalho de Pernambuco, mais 

especificamente em 12 (doze) das 23 (vinte e três) Varas do Trabalho de Recife,129 sendo 

observados dois ou três casos em cada uma delas, atingindo-se o número total de trinta e dois 

casos.  

O questionário foi aplicado, respectivamente, à autoridade judicial que, na Vara 

selecionada, presidiu as audiências a que se assistiu.  

Em apertada síntese,130 o referido estudo de caso deu conta de que a adoção de uma 

postura ativa por parte da autoridade judicial foi determinante tanto para a existência de 

diálogo cooperativo para a construção dos acordos homologados quanto na realização de 

acordos mais vantajosos para o empregado; já a adoção de uma postura expectativa 

representou tanto a negação desse diálogo quanto a celebração de acordos menos vantajosos 

para o empregado.  

Nesse sentido, a adoção desse tipo de conduta (ativa) – em conjunto com a intenção 

das partes em firmarem o acordo – foi determinante na consecução de acordos superiores a 

30% (trinta por cento) do valor da causa, tendo ocorrido em nada menos que 100% (cem por 

cento) dos casos. 

Assim, com a ressalva de que a abordagem de pesquisa utilizada não se presta a 

construir generalizações (ou, em outras palavras, a criar teorias), dado seu perfil qualitativo, 

restou confirmada a hipótese de que o juiz importa na determinação do conteúdo dos acordos, 

induzindo sua maior participação à celebração de acordos mais benéficos ao empregado, parte 

hipossuficiente da relação jurídica em questão e detentor de especial tutela jurídica do Estado, 

de acordo com o princípio democrático e, mais especificamente, o princípio constitucional da 

igualdade.  

A conclusão maior, portanto, à qual pôde chegar o estudo desenvolvido, dá conta de 

que a autoridade judicial desempenha um papel fundamental na determinação do conteúdo 

dos acordos individuais celebrados na Justiça do Trabalho, cabendo-lhe a importante missão 

de garantir a aplicação de princípios e regras (instituições) inerentes ao Estado Democrático 

de Direito, fazendo do processo trabalhista verdadeira expressão do princípio democrático. 

 

                                                
129 Sendo analisadas, conforme já aludido, audiências presididas por 14 (catorze) juízes distintos, dos quais 12 

(doze) responderam ao questionário aplicado em seguida.  
130 Conforme ilustrativamente demonstrado no Capítulo 4, ao qual se remete o leitor.  
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ADENDO 1 – Formulário (coleta de dados – pesquisa de campo) 

 
 

N.º dos autos:  

Partes:  
Tipo de procedimento:  

Resumo do pedido/natureza das verbas:  
Valor da causa:  

Data da audiência e período de duração: _____/______/_____, _________.  
Autoridade judicial:  

Houve contestação escrita? 
Proposta de acordo/elementos:  

Houve debate? Em que termos o debate foi conduzido? 
De que forma se chegou ao acordo? 

Comportamento do juiz:  
Comportamento das partes:  

Comportamento do(a) advogado(a) da parte reclamante:  
Comportamento do(a) advogado(a) da parte reclamada:  

Termos/Valor do acordo:  
Termo de Conciliação n.º:  
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ADENDO 2 – Questionário semiestruturado para aplicação aos  magistrados trabalhistas (etapa 
final da coleta de dados) 

 

Dados gerais:  

Nome completo:  

Data e local de nascimento:  

Tempo na magistratura trabalhista:  

É juiz(a) titular ou substituto(a)? Em que Vara atua? 

Exerceu outras atividades anteriormente? Quais? 

É vinculado (a) a entidade(s) de classe? Quais? 

Exerce o magistério? Em qual instituição e em que disciplina? 

Dados específicos:  

Homologa acordos cujos termos foram previamente acertados pelas partes, ou seja, antes da (ou 

sem) audiência? 

Para tais tipos de acordo, considera que foi respeitado o princípio do contraditório? 

Estabelece algum critério objetivo ou condição para a homologação ou não homologação de tais 

tipos de acordo? Quais? 

Estabelece algum critério objetivo para a homologação ou não dos acordos produzidos em 

audiência? 

Homologa acordos em que não se reconhece o vínculo empregatício? 

Fatores externos como celeridade, volume de processos, produtividade etc. contribuem para a 

homologação de acordos? De que forma ou em que intensidade? 

E quais fatores (princípios/regras) contribuem para que eles não sejam homologados? 

Qual sua visão acerca da aplicação, na Justiça do Trabalho, dos princípios da proteção, da 

indisponibilidade das normas trabalhistas e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas?    

De modo geral, quais suas considerações sobre o papel que os acordos desempenham na Justiça 

do Trabalho? 

Considerações finais (livre):  
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ADENDO 3 – Declaração de sigilo de dados pessoais  

 
 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que os dados coletados/a coletar na pesquisa de 

campo (observação de audiências de conciliação e aplicação de questionário às autoridades 

judiciais) objeto da Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Política da Universidade Federal de Pernambuco – cujo título provisório é “Teoria 

deliberativa da democracia e acordos celebrados na Justiça do Trabalho – da expressão 

econômica à legitimação democrática” não serão divulgados de modo a identificar as partes, 

seus advogados ou as autoridades judiciais envolvidas.  

 
 
Recife, ____/____/_____.  
 
 
Mirca de Melo Barbosa  
Mestranda – Ciência Política – UFPE.  
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ADENDO 4 – Quadro-resumo das respostas aos questionários 

 
JUIZ 

A  
JUIZ 

B 
JUIZ 

C 
JUIZ 

D 
JUIZ E-

1 (*) 
 

JUIZ 
F 

JUIZ 
G 

JUIZ 
H 

JUIZ 
I  
 

JUIZ J-1 
(**) 

JUIZ 
K 

JUIZ 
L  

(I) 
 

3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
2 

 
1 

(II) 
 

2 

1 2 2 1 1 
 

2 1 2 2 1 1 

(III) 
 

2 

2 2 3 2 2 
 
 

1 2 2 3 3 1 

(IV) 
 

2 

2 2 3 3 2 
 
 

1 3 1 2 1 2 

(V) 
 

1 

2 3 1 1 1 
 
 

2 1 1 1 2 1 

(VI)  
 

1 

2 4 2 1  
1 

1 1 1 1 1 1 

(VII) 
 

3 

 
3 

 
4 

 
3 
 

 
2 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 

 
1 

(VIII) 
 

1 

3 1 2 1  
1 
 

1 1 1 1 1 3 

(IX) 
 

2 

1 2 1 1 2 
 
 

1 1 1 1 1 2 

(X) 
 

2 

1 2 2 3 2 
 
 

2 1 4 2 2 2 

(XI) 
 

2 

3 2 3 3  
3 
 

4 N/R 
(***) 

1 4 3 3 

(XII) 
 

2 

3 2 2 1 2 2 
 
 

N/R 
(***) 

4 1 5 2 

(XIII) 
 

2 

1 2 
 

2 3 2 
 
 

2 N/R 
(***) 

4 4 3 2 
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(*) – JUIZ “E” NÃO RESPONDEU O QUESTIONÁRIO A TEMPO, DESCULPANDO-SE 
GENTILMENTE;  
(**) – JUIZ “J” NÃO RESPONDEU O QUESTIONÁRIO;  
(***) – QUESTÃO NÃO RESPONDIDA.  
 
I. FAIXA ETÁRIA:  
1) ENTRE 30 E 40 ANOS.  
2) ENTRE 41 E 50 ANOS. 
3) ACIMA DE 50 ANOS.  
 
II. SEXO:  
1) MASCULINO.  
2) FEMININO  
 
III. TEMPO DE MAGISTRATURA TRABALHISTA:  
1) ENTRE 0 E 9 ANOS.  
2) ENTRE 10 E 20 ANOS.  
3) ACIMA DE 20 ANOS.  
 
IV. ATIVIDADES EXERCIDAS ANTERIORMENTE: 
1) INICIATIVA PRIVADA.  
2) SERVIÇO PÚBLICO. 
3) AMBOS 
 
V. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS QUE JÁ CHEGAM PRONTOS (ANTES DO HORÁRIO 
DA AUDIÊNCIA OU SEM INCLUSÃO NA PAUTA DO DIA): 
1) SIM, DEPENDENDO DO CASO. 
2) APENAS OS QUE ESTEJAM NA PAUTA DO DIA 
3) NÃO  
 
VI. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE TAIS TIPOS DE ACORDO: 
1) SIM (CADA JUIZ ESTABELECE DETERMINADOS CRITÉRIOS, MAIS OU MENOS 
RÍGIDOS).  
2) SIM, MAS NÃO ABSOLUTOS. ANALISA-SE CADA CASO EM PARTICULAR.  
3) NÃO. CADA SITUAÇÃO TEM SUA PECULIARIDADE, NÃO HAVENDO COMO 
ESTABELECER CRITÉRIOS OBJETIVOS.  
4) RESPOSTA PREJUDICADA (VIDE ITEM ANTERIOR).  
 
VII. PARA TAIS TIPOS DE ACORDO, CONSIDERA QUE FOI RESPEITADO O 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO? 
1. SIM.  
2. SIM. MAS NUMA EXPRESSÃO MENOS RÍGIDA 
3. SIM. A RECLAMADA TOMOU CONHECIMENTO DO PEDIDO E TAMBÉM FOI OUVIDA. 

O ACORDO É EXPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO  
4. O CONTRADITÓRIO NÃO CHEGA A SE ESTABELECER SE A RECLAMADA RESOLVE 

CONCILIAR NA AUDIÊNCIA INICIAL. 

VIII. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS FIRMADOS EM 
AUDIÊNCIA: 
1) SIM (CADA JUIZ ESTABELECE DETERMINADOS CRITÉRIOS, MAIS OU MENOS 
RÍGIDOS).  
2) SIM, MAS NÃO ABSOLUTOS. ANALISA-SE CADA CASO EM PARTICULAR.  
3) NÃO. CADA SITUAÇÃO TEM SUA PECULIARIDADE, NÃO HAVENDO COMO 
ESTABELECER CRITÉRIOS OBJETIVOS.  
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IX. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EM QUE NÃO SE RECONHECE O VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO: 
1) SIM, DEPENDENDO DO CASO. 
2) SIM, DESDE QUE HAJA CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA RELAÇÃO.  
3) NÃO  
 
X. TIPOS DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS: 
1) QUE NÃO SE TRATE DE LIDE SIMULADA,  QUE A PARTE RECLAMANTE DIGA QUE 
ESTÁ CIENTE DOS TERMOS DO ACORDO E COM ELE CONCORDA. ENTÃO, ADVIRTO-A 
DE QUE O ACORDO FIRMADO PÕE FIM À QUESTÃO POSTA NAQUELE PROCESSO, NADA 
MAIS SE PODENDO RECLAMAR.   
2) QUE NÃO SE TRATE DE LIDE SIMULADA E CRITÉRIOS COMO RAZOABILIDADE DO 
VALOR PROPOSTO, PECULIARIDADES DA RELAÇÃO (CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS 
PARTES, NÍVEL ESCOLAR E CULTURAL, SE O RECLAMANTE ESTÁ DESEMPREGADO), 
NATUREZA DAS VERBAS DISCUTIDAS, PAGAMENTO DAS VERBAS INCONTROVERSAS, 
EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DO FGTS E DA MULTA DE 40% ETC. 
3) QUE NAÕ SE TRATE DE LIDE SIMULADA E QUE O VALOR PROPOSTO NÃO SEJA 
IRRISÓRIO. 
4) QUE NÃO SE TRATE DE LIDE SIMULADA E QUE NÃO HAJA DEFEITO PROCESSUAL.   
 
 
XI. INFLUÊNCIA DE FATORES EXTERNOS COMO CELERIDADE, VOLUME DE 
PROCESSOS E PRODUTIVIDADE NA HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS:  
1) SIM  
2) APENAS A CELERIDADE, EM RAZÃO DA NATUREZA ALIMENTÍCIA DO OBJETO DA 
AÇÃO  
3) NÃO  
4) SIM, INDIRETAMENTE OU EM PARTE  
 
XII. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS COMO OS DA PROTEÇÃO, INDISPONIBILIDADE 
DAS NORMAS E IRRENUNCIABILIDADE DE DIREITOS TRABALHISTAS NA 
HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS: 
1) ESSENCIAL.  
2) DEVEM SER OBSERVADOS, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO 
CASO CONCRETO, REDUNDANDO EM EVENTUAL RELATIVIZAÇÃO.  
3) DEVEM SER OBSERVADOS, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, UMA VEZ QUE O EMPREGADO 
É PESSOA CAPAZ E NA HORA DA AUDIÊNCIA NÃO ESTÁ MAIS SOB A INFLUÊNCIA DO 
SEU (EX-)EMPREGADOR.  
4) PROCURO OBSERVÁ-LOS, SEM DEIXAR DE CONSIDERAR A EVOLUÇÃO DAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO E AS NORMAS COLETIVAS DAS CATEGORIAS.  
5) CADA UM TEM SUAS PECULIARIDADES QUANDO APLICADOS NO PROCESSO 
(APENAS O SEGUNDO SE APLICA DE FORMA ABSOLUTA).    
 
XII. VISÃO SOBRE O PAPEL DOS ACORDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO: 
1) FUNDAMENTAL, DEVENDO-SE TER CAUTELA NA HORA DE RECUSAR-LHES 
HOMOLOGAÇÃO.  
2) FUNDAMENTAL, DEVENDO-SE TER CAUTELA NA HORA DE HOMOLOGÁ-LOS.  
3) IMPORTANTE, MAS OS VEJO COM RESERVAS, UMA VEZ QUE TAMBÉM SERVEM DE 
INSTRUMENTO DE FACILITAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA E/OU DE TENTATIVA DE SUPRIR A ATUAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS.   
4) A FORMA MAIS SAUDÁVEL DE RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM QUE AS PRÓPRIAS 
PARTES, COM A INTERVENIÊNCIA DO JUIZ, CHEGAM AO CONSENSO. 
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ANEXO A – Relatório estatístico que serviu de parâmetro objetivo para a seleção das varas 
pesquisadas 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO 
SETOR DE ESTATÍSTICA 

 

 

 

 

VARAS E TERMOS JUDICIÁRIOS 

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR TIPO DE DECISÃO EM 
2010 
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1.ª Vara do Trabalho de Olinda 704 13 194 64 87 0 20 5 6 0 1.093 64,41 1º 

Vara do Trabalho de Igarassu 1.328 6 230 62 190 3 141 70 33 47 2.110 62,94 2º 

Vara do Trabalho de Garanhuns 660 16 161 35 118 9 23 27 8 32 1.089 60,61 3º 

Vara do Trabalho de Catende 1.003 5 215 21 342 5 36 9 21 0 1.657 60,53 4º 

Vara do Trabalho de Carpina 1.147 31 204 71 173 2 34 14 44 224 1.944 59,00 5º 

Vara do Trabalho de Nazaré da Mata 1.247 24 389 146 251 1 22 5 3 27 2.115 58,96 6º 

3.ª Vara do Trabalho de Olinda 644 35 271 55 102 6 15 3 18 2 1.151 55,95 7º 

2.ª Vara do Trabalho de Olinda 650 28 248 50 124 5 14 31 9 7 1.166 55,75 8º 

Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão 727 14 196 87 133 22 50 4 52 39 1.324 54,91 9º 

Vara do Trabalho de Limoeiro 273 1 56 11 54 0 10 1 61 33 500 54,60 10º 

15.ª Vara do Trabalho do Recife 706 23 254 93 147 1 36 11 31 0 1.302 54,22 11º 

14.ª Vara do Trabalho do Recife 741 29 266 122 151 9 34 12 19 0 1.383 53,58 12º 

Vara do Trabalho de Escada 587 2 199 27 248 0 20 2 10 4 1.099 53,41 13º 

Termo Judiciário de Sertânia - VR de Serra Talhada 296 17 83 7 81 0 4 0 67 2 557 53,14 14º 

4.ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes 803 13 342 115 176 3 22 3 31 8 1.516 52,97 15º 

2.ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho 605 6 249 94 140 2 22 6 24 15 1.163 52,02 16º 

8.ª Vara do Trabalho do Recife 636 20 256 92 125 0 67 11 27 3 1.237 51,41 17º 

13.ª Vara do Trabalho do Recife 729 28 322 104 138 2 53 5 37 27 1.445 50,45 18º 
11.ª Vara do Trabalho do Recife 637 46 309 83 140 2 12 12 16 11 1.268 50,24 19º 

3.ª Vara do Trabalho de Caruaru 485 14 232 76 122 1 20 6 22 0 978 49,59 20º 

Vara do Trabalho de Ribeirão 997 20 339 66 368 23 33 18 27 122 2.013 49,53 21º 

6.ª Vara do Trabalho do Recife 696 32 325 136 150 5 13 20 33 0 1.410 49,36 22º 

1.ª Vara do Trabalho de Ipojuca 718 15 294 95 286 4 31 4 6 6 1.459 49,21 23º 

Vara do Trabalho de Palmares 569 8 149 28 330 1 21 2 59 0 1.167 48,76 24º 

21.ª Vara do Trabalho do Recife 651 24 306 109 125 9 25 14 27 46 1.336 48,73 25º 

18.ª Vara do Trabalho do Recife 708 56 379 111 154 3 23 10 12 0 1.456 48,63 26º 

3.ª Vara do Trabalho do Recife 694 31 393 81 123 11 44 22 29 0 1.428 48,60 27º 

2.ª Vara do Trabalho do Recife 657 30 357 74 153 21 34 4 28 1 1.359 48,34 28º 
1.ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho 564 14 274 99 168 2 29 6 9 4 1.169 48,25 29º 

1.ª Vara do Trabalho de Petrolina 737 63 382 138 120 0 56 11 18 9 1.534 48,04 30º 

7.ª Vara do Trabalho do Recife 702 33 384 151 130 0 31 21 13 0 1.465 47,92 31º 

2.ª Vara do Trabalho de Caruaru 483 56 211 62 116 3 30 3 12 34 1.010 47,82 32º 

17.ª Vara do Trabalho do Recife 607 40 354 70 122 0 36 12 23 11 1.275 47,61 33º 

23.ª Vara do Trabalho do Recife 648 14 427 84 117 6 25 18 30 0 1.369 47,33 34º 

2.ª Vara do Trabalho de Ipojuca 680 15 356 89 267 0 19 2 11 10 1.449 46,93 35º 

1.ª Vara do Trabalho de Paulista 504 52 257 70 138 0 10 4 13 26 1.074 46,93 36º 

2.ª Vara do Trabalho de Barreiros 338 2 201 5 137 0 16 0 8 15 722 46,81 37º 
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1.ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes 733 10 381 80 208 17 63 4 25 52 1.573 46,60 38º 

2.ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes 763 12 474 99 215 34 14 1 26 28 1.666 45,80 39º 

1.ª Vara do Trabalho do Recife 643 25 381 92 144 8 46 10 37 24 1.410 45,60 40º 

Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata 965 50 329 100 226 7 311 55 34 46 2.123 45,45 41º 

2.ª Vara do Trabalho de Paulista 475 26 237 44 153 11 76 11 11 4 1.048 45,32 42º 

12.ª Vara do Trabalho do Recife 606 35 380 91 121 19 47 14 25 0 1.338 45,29 43º 

16.ª Vara do Trabalho do Recife 604 18 355 116 129 3 61 10 24 26 1.346 44,87 44º 

4.ª Vara do Trabalho do Recife 567 58 354 109 138 1 33 4 14 1 1.279 44,33 45º 

3.ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes 630 15 354 90 227 7 38 1 14 49 1.425 44,21 46º 
20.ª Vara do Trabalho do Recife 576 30 310 129 179 10 15 8 14 37 1.308 44,04 47º 

1.ª Vara do Trabalho de Caruaru 451 22 281 74 117 1 31 9 14 37 1.037 43,49 48º 

5.ª Vara do Trabalho do Recife 575 28 297 125 180 7 46 5 22 56 1.341 42,88 49º 

Termo Judiciário de Surubim - VT de Limoeiro 120 2 76 27 39 1 6 4 8 2 285 42,11 50º 

Vara do Trabalho de Belo Jardim 301 4 154 27 74 4 7 4 145 5 725 41,52 51º 

19.ª Vara do Trabalho do Recife 538 29 340 142 151 5 33 7 15 43 1.303 41,29 52º 

10.ª Vara do Trabalho do Recife 558 38 392 106 167 1 20 9 14 58 1.363 40,94 53º 

1.ª Vara do Trabalho de Barreiros 349 30 245 13 185 4 26 2 0 4 858 40,68 54º 

2.ª Vara do Trabalho de Petrolina 574 50 401 111 146 2 57 7 24 92 1.464 39,21 55º 
22.ª Vara do Trabalho do Recife 519 17 369 105 191 4 71 11 27 19 1.333 38,93 56º 

9.ª Vara do Trabalho do Recife 543 31 494 102 160 8 51 9 26 25 1.449 37,47 57º 

Vara do Trabalho de Goiana 536 9 559 101 157 0 23 8 31 34 1.458 36,76 58º 

Vara do Trabalho de Timbaúba 397 0 496 23 142 4 5 4 26 0 1.097 36,19 59º 

Vara do Trabalho de Pesqueira 238 13 155 38 61 2 8 98 36 14 663 35,90 60º 

Vara do Trabalho de Salgueiro 454 16 482 44 280 22 5 0 275 0 1.578 28,77 61º 

Vara do Trabalho de Araripina 273 12 502 34 122 6 5 7 22 0 983 27,77 62º 

Vara do Trabalho de Serra Talhada 452 134 201 46 271 6 31 5 411 102 1.659 27,25 63º 

Termo Judiciário de Floresta - VT de Salgueiro 148 6 176 42 137 1 11 0 9 28 558 26,52 64º 

TOTAL 39.149 1.596 19.239 4.993 10.366 356 2.271 715 2.226 1.551 82.462 47,48 

Fonte: Setor de Estatística - Dados Básicos: Relatórios Gerenciais 
Obs: Em 2010, os Termos Judiciários foram desmembrados das Varas sedes para efeitos estatísticos.  
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ANEXO B – Exemplos de acordos não homologados 

 

JUIZ “K”  
Valor da causa: R$ 40.000,00131 
Resumo do pedido: adicional, contribuição de previdência privada (resgate), indenização por 
supressão de horas-extras habituais, rescisão do contrato de trabalho, aviso prévio, multas dos 
arts. 467 e 477 da CLT, indenização por dano moral, indenização por dano material, 
assistência judiciária gratuita, sucumbência (VERBAS IRRENUNCIÁVEIS E 
RENUNCIÁVEIS (apenas o dano moral)).  
Data da audiência: 29/11/2011.  

Houve debate (proposta/contraproposta de acordo/elementos): Já era a segunda audiência do 
processo. Já havia uma formulação de acordo, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), aceitos 
pelo advogado e pela própria Reclamante, valor este que, segundo a autoridade judicial, 
constituiria uma espécie de “tabela” da empresa Reclamada para este tipo de caso.  

Em que termos o debate foi conduzido?  
De que forma se chegou ao acordo? Não houve acordo. A autoridade judicial esclareceu que, 
como já dissera antes, não homologaria o acordo nas condições pleiteadas pelas partes.  
Comportamento do juiz: Fez questionamentos à Reclamante, insistindo ela que queria fazer 
o acordo pelo valor antes proposto pela Reclamada, mas a autoridade esclareceu-lhe que não 
homologaria tal acordo, o qual deveria fugir do padrão identificado neste e em vários outros 
processos similares (o mesmo valor proposto para o acordo (R$ 6.000,00), a mesma 
Reclamada e a mesma natureza das verbas/pedidos). Também indagada, a Reclamada, por seu 
Advogado, disse que não tinha condições de fazer acordo, destacando o juízo que não se 
tratava, obviamente, de falta de condições financeiras, mas de recusa de cumprir-se a 
imposição judicial quanto ao recolhimento do FGTS e da multa correspondente e que, 
portanto, julgaria o processo, marcando a audiência seguinte (decisão) para 09 de dezembro 
de 2011.  
Comportamento das partes: observações acima.  

Comportamento do advogado da parte reclamante: queria que o “acordo” fosse homologado 
(disse: “Excelência, se a Reclamante, que é titular do direito, está renunciando, eu, que não 
sou titular, não posso fazer nada...”)  

Comportamento do(a) advogado(a) da parte reclamada: insistiu na barganha financeira de R$ 
6.000,00.   
Valor do acordo pretendido, não homologado pela autoridade judicial: R$ 6.000,00.  

Valor da condenação – Sentença ilíquida. Processo está no TRT, em grau de recurso. No 
entanto, só a título de danos morais, a Reclamada foi condenada a pagar à Reclamante o valor de 
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que em si já é superior ao valor do pretendido acordo.  
 
JUIZ “F” 

                                                
131 Embora os autos estejam no TRT, em grau de recurso, presume-se tenha sido este o valor da causa, em razão 

da conclusão da sentença, que fixou o pagamento de custas proporcionais, pela Reclamante e pela Reclamada, 
tendo por base o valor de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente.  
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Data da audiência: 07/12/2011.  

Valor da causa: R$ 22.823,00  
Resumo do pedido: indenização/terço constitucional, verbas rescisórias (aviso prévio 
indenizado, 13.º e férias proporcionais), saldo de salário, multa de 40% do FGTS, liberação 
das guias do seguro-desemprego, sucumbência.  

Houve debate (proposta/contraproposta de acordo/elementos): o debate foi provocado pela 
autoridade judicial. As partes já chegaram com uma proposta, de apenas R$ 1.000,00. A 
Advogada procurou a Assistente de Audiência, que avisou que, naqueles termos, dificilmente 
o juiz homologaria. Mesmo assim, ela insistiu, levando a proposta para a mesa de audiência. 
Não houve proposta nem contraproposta pelas próprias partes, em audiência.   

Em que termos o debate foi conduzido? Foi a autoridade judicial quem provocou e 
conduziu o debate, questionando as partes, afirmando que não se podia provocar a jurisdição, 
pedindo quase R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e se pretender a homologação de um 
acordo em míseros R$ 1.000,00 (hum mil reais). Destacou, inclusive, que o salário do 
Reclamante era de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que, portanto, não homologaria um 
acordo tão absurdo.  

De que forma se chegou ao acordo pretendido? As partes já chegaram com o acordo, fixado 
em R$ 1.000,00 (mil reais), pronto, tendo a autoridade judicial se recusado a homologá-lo.  

Comportamento do juiz: fez vários questionamentos ao Reclamante, inclusive quanto ao 
valor do salário que percebia (quase R$ 5.000,00), disse que se ele quisesse fazer um acordo 
em tais bases, com tamanha renúncia, não precisaria provocar a jurisdição, podendo fazê-lo 
via sindicato e que, além do mais, tais direitos seriam “irrenunciáveis”. O Reclamante 
respondeu que tinha tentado celebrar o acordo via Sindicato de sua categoria, mas também 
havia recusado. O juiz disse, então, “se o sindicato se negou, por que eu homologaria?” Disse 
que seria vergonhoso homologar um acordo naqueles termos. A advogada do Reclamante 
tentou convencê-lo dizendo que a empresa tinha fechado, não possuindo mais patrimônio 
algum. Em seguida, a autoridade judicial ressaltou que havia o patrimônio dos sócios a ser 
perseguido, inexistindo qualquer possibilidade de homologação do acordo naqueles termos.   
Comportamento das partes:  
Civilizado. Não debateram.  

Comportamento dos advogados:  
Do Reclamante: Incoerente com a defesa dos interesses que representava.  
Do Reclamado: Estava sem Advogado.  

Valor do acordo pretendido pelas partes: R$ 1.000,00. Acordo recusado pela autoridade 
judicial. Questionou as partes se havia provas a produzir. Dizendo elas que não, a decisão foi 
marcada para o dia 19 de dezembro de 2011. No entanto, de forma louvável, determinou de 
imediato a expedição de alvarás para levantamento do FGTS e do seguro-desemprego, 
esclarecendo isso ao Reclamante, de forma clara e objetiva.    

Valor da condenação (sentença): R$ 22.816,50.  

Percentual (valor do pretendido acordo x valor da causa): 4,4% 

Percentual (valor da condenação x valor da causa): 100%. 


