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RESUMO 

 

SILVA, Raimundo. Processo Autônomo do Trabalho: enxugamento do aparato  

processual disperso com adoção do juizado especial trabalhista. 2006. 127f. 

Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

 

Esta dissertação pretende abordar a questão da necessidade de um Código de 

Processo do Trabalho, autônomo, e que possa melhor atender aos princípios que 

regem o processo trabalhista. A idéia de um estatuto processual com institutos 

próprios que se harmonizem com o Direito Material do Trabalho, na busca de uma 

atuação mais eficaz da Justiça do Trabalho e socialmente condizente com a sua 

missão teleológica, não é rigorosamente nova, mas está merecendo uma releitura 

acadêmica, na perspectiva de motivar as pessoas e instituições que têm a função de 

produzir as leis. No sistema processual-normativo autônomo que se pretende 

alcançar, defendido neste trabalho, há a novidade do Juizado Especial Trabalhista, 

que, implantado sob o mesmo modelo do Juizado Especial Cível, eliminaria a 

atuação do Procedimento Sumaríssimo e das Comissões de Conciliação Prévia, 

numa ocorrência revogatória que chamamos de enxugamento do aparato processual 

disperso. Outras normas processuais dispersas que não contribuem com a 

celeridade processual, seriam também revogadas, em benefício do novo Código 

centralizador.  

Palavras-chave: Processo Autônomo do Trabalho. Enxugamento. Aparato 

Processual. Disperso.  

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Raimundo. Autonomous Process of Work: drying of the dispersed procedure 

apparatus with the adoption of the Special Working Court. 2006. 127f. Master’s paper 

– Legal Sciences Center / Law School of Recife, Federal University of Pernambuco, 

Recife.  

 

This master’s paper intends to approach the matter of the necessity of a Code of 

Process of the Work, autonomous, and that it can better take care of to the principles 

that conduct the Working Process. The idea of a procedural statute with proper 

Justinian codes that harmonize with the Material Right of Work, in the search of a 

more efficient performance of the Working Justice and socially to go with its 

teleological mission, it is not really new, but it deserves an academic re-reading, in 

the perspective to motivate people and institutions that have got the role to defend 

the laws. In the Autonomous Procedural normative system that it intends to reach, 

defended in this work, it has got the newness of the Working Special Court, that, 

implanted under the same model of the Civil Special Court, would eliminate the 

performance of the highly summarized procedure and the Commissions of Previous 

Conciliation, in an occurrence revelatory act that we call Drying of the dispersed 

procedural apparatus. Others dispersed procedural norms that do not contribute with 

the procedural speed; also it would be revoked, in benefit of the new Centralize 

Code. 

Key-words: autonomous process of Work. Drying. Procedural Apparatus. Dispersed. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema proposto para desenvolvimento neste trabalho vem sendo objeto de 

debate há muitos anos pelos jurislaboralistas de maior ou menor fama, e também 

pelos operadores do direito laboral. 

A abordagem do problema da falta de um Código do Processo do Trabalho, 

com autonomia, na ordem jurídica brasileira é oportuna, nestes tempos de 

expectativas de mudança no atual sistema normativo trabalhista, e gera boa 

discussão, sujeita a controvérsias doutrinárias. Por isso, trata-se de tema espinhoso 

para trabalhar com ele, embora provocador de intenso debate acadêmico, com que 

se tornarão convincentes as opiniões favoráveis à codificação processual trabalhista 

autônoma ou desaprovadoras do novo modelo proposto. 

O problema a ser perquirido começa com a indagação: é mesmo  necessária 

no Foro trabalhista uma codificação processual do trabalho, com normas próprias, 

que dispensem aplicação subsidiária, de forma absoluta ou relativa, das normas do 

processo civil ou de outras normas  dispersas? Nesta indagação está o ponto central 

da questão. 

O conteúdo deste trabalho pretende expor as tendências doutrinárias a 

respeito do problema, na perspectiva da conexão do Direito formal com o Direito 

material do trabalho. 

Na primeira parte, são abordadas as questões do Direito do Trabalho no atual 

quadro da globalização e sua influência no direito brasileiro, a flexibilização e 



precarização da contratação trabalhista. Cuida a primeira parte, também, da reforma 

do Poder Judiciário, com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, a 

repercussão e influência no Direito Processual. 

Na outra parte do teor do trabalho estão os estudos da matéria processual, 

sob os enfoques conceituais, que retratam a posição do autor e de doutrinadores 

que têm interesse no problema. 

Outra questão importante incorporada no núcleo do problema objeto deste 

trabalho, é definir se há necessidade de um Código de Processo do Trabalho que 

possa agasalhar toda a legislação processual dispersa que lhe for aplicável, ou se a 

necessidade esgota-se apenas na modernização das atuais normas processuais 

trabalhistas. Este trabalho se desenvolve na busca dessa definição. 

Aqui se propõe, ainda, a instituição do Juizado Especial Trabalhista na 

codificação processual, em regime de substituição ao Procedimento Sumaríssimo e 

às Comissões de Conciliação Prévia, sob os argumentos julgados importantes no 

apoio à proposição. 

Pretende-se, ainda, destacar a função do Ministério Público do Trabalho, 

reforçada a partir da Constituição de 1988, para a defesa de direitos difusos e 

individuais homogênios. 

Além disso, também são abordados os aspectos processuais da execução 

trabalhista e das contribuições previdenciárias, nessa esteira da problematização 

enfocada na pesquisa, destacando os fatores que geram a morosidade nos 

procedimentos da execução. 

As nulidades processuais, com o mesmo interesse, são privilegiadas nesta 

pesquisa, na medida em que devem ser tratadas de forma distinta do sistema do 

Direito Processual Civil. 



Assim sendo, o problema que constitui o núcleo do tema deste trabalho, e 

outras questões paralelas, são suficientemente importantes e justificam a pesquisa  

realizada, com a metodologia adequada, para, ao final, ser posta à disposição da 

comunidade acadêmica e jurídica. 

O tema da modernização das relações jurídico-laborais é atual, inclusive a 

mudança na legislação de direito material se revela necessária, como a proposta 

que se encontra no Congresso Nacional, através do Projeto de Lei nº 5.483/2001, 

oriundo da Presidência da República, propondo alteração do art. 618 da CLT, para 

flexibilizar a referida norma consolidada no sentido de ampliar o poder negocial entre 

patrão e empregado, em benefício da manutenção do emprego nestes tempos de 

conjuntura econômica difícil.  

É sabido que o direito processual deve acompanhar a alteração no direito 

material. Saliente-se que, no conjunto de normas de processo do trabalho  ainda se 

encontra elevada soma de poderes inquisitórios do juiz, o que sugere a reflexão 

quanto a ser ou não bom para o processo. Se for interessante, sob opinião 

convincente, a codificação poderia incorporar o princípio. 

O assunto deste trabalho se demonstra atual e pertinente aos novos rumos do 

direito social. Portanto, tem caráter inovador no cenário jurídico nacional e campo 

definido para pesquisa, na medida em que o direito material do trabalho e sua 

aplicação pela Justiça do Trabalho resolvem os conflitos entre os atores nas 

relações jurídico-laborais.  

Diante disso, o problema que se propõe é a elaboração de um Código de 

Processo do Trabalho destinado ao uso dos operadores do direito social, capaz de 

consolidar todas as normas processuais dispersas entre a CLT, outras fontes 

normativas e o Código de Processo Civil, na sua aplicação subsidiária.  



Eleito o problema objeto da pesquisa, o trabalho se desenvolve, buscando a 

solução, nas fontes doutrinária e jurisprudencial e no sistema normativo vigente, 

para, ao final, obter-se esse acréscimo à literatura jurídica nacional. 

A metodologia da pesquisa consiste em envolver a realidade social, jurídica, 

econômica e política, passando pela sensibilidade de que o rito sumaríssimo 

instituído pela Lei nº 9.957, de 12.01.2000, os dissídios de alçada exclusiva das 

Varas do Trabalho até duas vezes o valor do salário  mínimo, previstos na Lei nº 

5.584, de 26.06.1970, e outras tentativas de colocar celeridade no processo têm 

demonstrado resultado duvidoso. Esta seria a hora, então, de se pensar em outros 

mecanismos de agilização do processo trabalhista, valendo mencionar os juizados 

especiais trabalhistas, a serem instituídos, no conteúdo da codificação proposta, 

com os mesmos moldes ritualísticos dos juizados especiais cíveis já existentes no 

mundo jurídico.  

O Código Processual novo, abandonando os excessos recursais, e se 

encaminhando para efetivar a celeridade, configurar-se-ia, para muitos, como 

solução nova para um problema há muito tempo discutido no cenário jurídico 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 A BUSCA DE NOVOS PARADIGMAS DA PÓS-MODERNIDADE 

 

A sociedade moderna se construiu não apenas com base em avanços tecnológicos 

e econômicos, com  valores e  projeto diferente, com relação à idade média, mas 

também, de novas ideologias.  

Lester Thurow apud Jorge Pinheiro Castelo (2003, p. 90), sustenta que  

 

o racionalismo, romantismo, emancipação, utilitarismo, positivismo e 
materialismo coletivo representam novas ideologias que geraram a 
sociedade moderna, em dimensão maior do que as ferramentas 
tecnológicas utilizadas. 

 

De fato, o século XX foi pródigo na conflitualidade entre os avanços da 

sociedade democrática igualitária e a porção resistente do capitalismo à nova 

ideologia do chamado Estado Social, este com fundamentos na igualdade e 

oportunidade para  todos os cidadãos. 

Dessa forma, o capitalismo ruim foi cedendo lugar a nova visão de cidadania, 

como resposta à necessidade de tornar os cidadãos produtivos, libertando-os do 

desemprego e da inutilidade social, e com garantias concedidas pelo Estado Social, 

como direitos trabalhistas e outros benefícios de inclusão na sociedade, eliminando, 

tanto quanto possível, as desigualdades entre o poder econômico e a massa de 

operários. 

Contudo, no Brasil é notória, ainda, a realidade da distância brutal entre o 

poder econômico e os anseios de democratização da melhoria da qualidade de vida 

da população pobre. A ocorrência de colapso da ideologia do paradigma da 



modernidade é referida com grande ênfase nos estudos do tema (CASTELO, 2003, 

p. 90). 

E ainda, segundo a opinião de Castelo (2003, p. 18), os problemas suscitados 

pelos excessos e déficits produzidos pelo direito material, produto do paradigma da 

modernidade liberal, que não mais soluciona as questões apresentadas na pós-

modernidade, também passam a exigir dos operadores do direito, na busca da 

compreensão desse momento de transição paradigmática, um enfoque que, 

igualmente, passe pela análise sociológica, histórica, política e filosófica, além da 

abordagem meramente técnica, em direção à superação e ao reconhecimento do 

real caminho da pós-modernidade. 

E arremata Castelo (2003, p. 19),  

 

O problema da crise do direito material, processual e da Justiça tem uma 
dimensão social, política e filosófica, e constitui uma questão social e de 
massa que reflete os déficits que o descumprimento das promessas da 
modernidade geraram na sociedade pós-moderna.  

 

A compreensão que se retira do panorama político-social-jurídico anterior ao 

período pós-moderno, é que a emancipação social não foi alcançada, mediante a 

eliminação das desigualdades econômicas e sociais, resultando na evidência de 

falha no modelo do paradigma da modernidade. E nesse campo, o direito material e 

o processual, são, na ordem jurídica, as ferramentas de solução judicial para os 

conflitos que nascem no meio social e econômico, sob o ângulo das relações 

jurídicas trabalhistas. 

A pós-modernidade exigiu, portanto, novos paradigmas que caminham na 

direção de sustentar o Estado Social, com a preservação dos valores sociais e 

humanos, embora reconhecendo que a era moderna proclamou a visão de 

desenvolvimento para a humanidade. 



Contudo, os primeiros sinais do pensamento pós-moderno surgiram no 

começo do século XX, com a crise do pensamento da era moderna (CASTELO, 

2003, p. 99). 

Os paradigmas sociais e visíveis que emergem da pós-modernidade estão 

concentrados na busca de uma vida decente e de uma democracia radical. 

Boaventura de Sousa Santos apud Castelo (2003, p. 102) assinala que, 

 

o conhecimento da pós-modernidade deve operar numa racionalidade que 
envolva a reciprocidade de sujeitos. O direito trabalhista se apresenta, 
assim, como integrante desse paradigma de pensamento da pós-
modernidade,na medida em que considera que o objeto do contrato é uma 
pessoa (o trabalho humano). Impõe, pois, a perspectiva da prudência social 
ética e solidária, na medida em que estabelece nessa operação de 
conhecimento uma equação montada numa relação entre dois sujeitos e 
não entre sujeito e objeto. Por isso, o direito do trabalho, ao tutelar uma 
relação que tem homens como seu “objeto”, deve estar impregnado de 
base socioética incompatível com o capitalismo neoliberal e que suplanta o 
paradigma de pensamento da Era Moderna. 

 

Com a democracia radical, o objetivo maior é distribuir a Justiça de forma 

efetivamente justa, enquanto as condições de vida dos cidadãos são estabelecidas 

em estrutura social de conteúdo igualitário, realizada essa igualdade 

“necessariamente por meio de políticas públicas ou programas de ação 

governamental” (SANTOS apud CASTELO, 2003, p. 106). 

 

 

1.1 O Direito do Trabalho e o capitalismo globalizado 

 

 

A globalização da economia, cuja consolidação se deu na década de 80, teve 

enorme repercussão no Direito do Trabalho. A relação capital-trabalho foi sacudida 



por novos formatos, neles incorporando-se pretensões de flexibilização do Direito do 

Trabalho. 

Nesse sistema, a produção ocupa lugar de destaque, devendo atender “as 

diferentes e variáveis exigências do mercado, com matrizes e núcleos produtivos 

que possam servir a diferentes produtos e segmentos” (CASTELO, 2003, p. 59). 

O capitalismo neoliberal tem na mão de obra do operário um fator de 

embaraço que reduz a rentabilidade, e por isso tenta eliminar os empregados da 

produção, sustentando essa intenção na lógica de que “é preciso se livrar dos 

empregados, pelo menos até o ponto em que não provoque a própria implosão do 

regime capitalista” (HOBSBAWM apud CASTELO, 2003, p. 151). Tal lógica se 

sustenta na possibilidade de substituir pessoas por máquinas. 

Diz-se que o Direito do Trabalho tem conteúdo de emancipação da sociedade 

diante do mercado, na medida em que valoriza o ser humano, que é o trabalhador. 

E, na busca da democracia radical, cabe ao Direito do Trabalho proteger valores que 

preservem a cidadania e os direitos humanos. 

Sabemos que o direito trabalhista tradicional protege o empregado nas suas 

relações com o empregador, este, atuando no meio econômico como personagem 

da estrutura capitalista da sociedade produtiva. Ocorre que o empregado é sempre 

portador de fragilidade econômica na sua relação de emprego com o patrão. Por 

isso que as regras protetoras contidas na legislação social, são impostas pelo 

Estado ou através de acordos e convenções coletivas, e quase sempre sem a 

participação da vontade do empregado. 

A garantia de um conjunto mínimo de direitos sociais se coloca diante do 

mercado de trabalho através de diversos modelos de contrato individual. Contudo, 

discute-se atualmente sobre uma certa crise por que passa o Direito do Trabalho, 



sobretudo na direção da flexibilização das suas regras históricas de conteúdo 

protetor à parte mais fraca na relação trabalhista, que  é o empregado. Pretende-se 

afastar direitos conquistados  e consolidados há muito tempo nos textos legais, para 

submetê-los à negociação entre as partes contratantes, e nesse caso, os 

empregados sairiam perdendo, diante do poder econômico dos empregadores. 

Assim, estaria o cenário trabalhista substituindo o direito legislado pelo direito 

negociado. 

Entretanto, na doutrina de Pietro Ichino apud Castelo (2003, p. 200), o Direito 

do Trabalho é referido como se expandindo no cenário do mercado de trabalho 

globalizado, cuja opinião afirma que, “atualmente, a tendência do “novo” Direito do 

Trabalho é a da expansão das regras de proteção ao trabalhador, estendendo-as ao 

próprio mercado de trabalho”. 

E Castelo (2003, p. 200) seguindo a mesma direção, afirma que “o objetivo 

desse novo direito do trabalho ”ampliado” é substancialmente criar ou aumentar para 

os trabalhadores a efetiva possibilidade de escolha e de acesso às diversas 

ocupações possíveis existentes no mercado de trabalho”. 

Mas o que vem a ser a chamada globalização? Leão e Pamplona Filho (2002, 

p. 259) definem que “é um processo provocado pelo alto desenvolvimento 

tecnológico, determinante de crescente interinfluência das economias nacionais e 

intensa integração dos mercados mundiais de produção e consumo”. 

O Direito do Trabalho se insere nesse contexto como tendo surgido na onda 

da substituição do Estado liberal pelo Estado social, rompendo a vontade individual 

autônoma, que militava no Direito Civil tradicional. Nesse campo, a autonomia da 

vontade se fundamentava na prevalência da igualdade das partes. Mas além desse 

princípio, o Direito do Trabalho tem como proposta básica a oferta de proteção ao 



hipossuficiente, o que leva Pinho Pedreira apud Leão e Pamplona Filho (2002, p. 

260) a definir o princípio protetor como aquele “em virtude do qual o Direito do 

Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato entre os sujeitos da relação jurídica 

de trabalho, promove a atenuação da inferioridade econômica, hierárquica e 

intelectual dos trabalhadores”. E nessa direção também deve caminhar o Direito 

Processual do Trabalho, instrumentalizando o acesso à Justiça e a rápida solução 

dos conflitos entre as partes envolvidas. 

 

 

1.1.1 Princípios de Direito do Trabalho 

 

 

Os princípios jurídicos, na sua teoria geral, são proposições fundamentais que 

alimentam a consciência individual e social, fornecendo as informações da realidade 

na perspectiva de melhor compreendê-la. Os princípios correspondem à conduta dos 

produtores da norma jurídica, na dinâmica da visão de mundo que as pessoas 

aceitam como essencial e correta. 

Delgado (2005, p. 185) defende a opinião de que, “na dinâmica das pessoas 

e sociedades, os princípios atuariam como enunciados que refletem e informam – 

em maior ou menor grau – as práticas individuais e sociais correspondentes”. 

Do ponto de vista científico-jurídico, os princípios se movimentam fornecendo 

qualificada contribuição à compreensão do fenômeno jurídico, e em conseqüência, 

dos sistemas normativos. Não se pode perder de vista, portanto, a induvidosa 

vocação dos princípios para se inserirem na produção da norma jurídica, a partir de 



sínteses conceituais, ou em outras palavras, os princípios estão presentes na fase 

pré-jurídica da norma. 

Há princípios considerados gerais aplicáveis ao Direito do Trabalho, que são 

os da boa-fé, da lealdade e da não alegação da própria torpeza, e que sofrem 

adaptação compatível com a natureza da relação trabalhista. Contudo, o Direito do 

Trabalho tem os seus próprios princípios, e que não são poucos, informando e 

orientando o sistema normativo trabalhista, quer na estrutura do direito individual, 

quer no direito coletivo. 

Sussekind (2004, p. 109), referindo-se aos princípios do Direito do Trabalho, 

define que “são enunciados genéricos que devem iluminar tanto a elaboração das 

leis, a criação de normas jurídicas autônomas e a estipulação de cláusulas 

contratuais, como a interpretação e aplicação do direito”. 

Plá Rodriguez apud Sussekind (2004, p. 112), ao enunciar os princípios do 

Direito do Trabalho, considera o princípio protetor como o mais importante, e este se 

desdobra em diversos outros. A visão exposta neste princípio focaliza a sua origem 

na imperatividade das normas estatais, que são de ordem pública e cogentes. 

O princípio protetor gera o princípio in dúbio pro operário, o da norma mais 

favorável, da condição mais benéfica, da primazia da realidade, da inalterabilidade 

do contrato em prejuízo do empregado, os princípios da integralidade e da 

intangibilidade, o princípio da continuidade da relação de emprego. 

É evidente que cada um tem a sua função no cenário de proteção ao 

hipossuficiente, posição em que se coloca o empregado nas relações trabalhistas 

com o empregador, o que vale dizer que a produção da norma de Direito do 

Trabalho não pode afastar-se desses comandos principiológicos.  



A proteção da norma estatal que alcança o trabalhador na relação jurídico-

laboral tem aceitação de todos os operadores do Direito, posto que contribui para 

manter o sistema normativo trabalhista em equilíbrio jurídico com relação às partes 

envolvidas no contrato, já que, diferentemente do direito comum, não há equilíbrio 

material entre os contratantes. 

Os princípios, vistos sob a ótica da sua prevalência no mundo jurídico, e 

qualificados como fundamentos jurídico-político-sociológicos da norma jurídica, são 

efetivamente mais respeitáveis do que a própria norma, porque esta pode ser 

revogada ou alterada, mas o princípio se mantém vivo no tempo. 

O princípio da norma mais favorável, derivado do princípio protetor, é da 

maior importância no contexto doutrinário,  na medida em que determina a inversão 

do sistema da hierarquia das normas de Direito do Trabalho, fazendo valer aquelas 

que se apresentam mais vantajosas ao operário. Nessa linha de raciocínio se coloca 

a opinião de Nascimento (1991, p. 164-165), nos seguintes termos: 

 

Havendo duas ou mais normas jurídicas trabalhistas sobre a mesma 
matéria, será hierarquicamente superior, e, portanto, aplicável ao caso 
concreto, a que oferecer maiores vantagens ao trabalhador, dando-lhe 
condições mais favoráveis, salvo nos casos de leis proibitivas do Estado. 
Ao contrário do direito comum, em nosso direito, a pirâmide que entre as 
normas se forma terá como vértice não a Constituição Federal ou a lei 
federal ou as convenções coletivas de trabalho de modo imutável. O vértice 
da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas será ocupado pela 
norma vantajosa ao trabalhador, dentre as diferentes em vigor.  

 

O Direito material do trabalho, portanto, com a sua feição principiológica 

peculiar, de inevitável vocação à proteção do empregado, deve encaminhar-se em 

busca de normas  processuais que assegurem, na Justiça, a restauração  dessas 

posições favoráveis ao obreiro, porventura negligenciadas pela categoria patronal e 

econômica. 

 



1.1.2 Flexibilização dos direitos sociais e das normas processuais 

 

Sabemos todos que o Direito do Trabalho se estruturou de forma mais visível 

no período da Revolução Industrial, quando recebeu os contornos definidos de 

fenômeno jurídico. O trabalhador, figura central do processo industrial, passou a 

sofrer a influência do desenvolvimento tecnológico. Nessa ordem de raciocínio, 

convém observar a tendência da flexibilização dos direitos trabalhistas, do ponto de 

vista de posicionar-se contra ou a favor dos interesses dos trabalhadores, na 

manutenção do emprego e na valorização da sua dignidade humana. 

Na interessante opinião de Leão e Pamplona Filho (2002, p. 262), a 

flexibilização nasceu dentro do próprio Direito do Trabalho, “que já o está 

pressionando no sentido da revisão de seus fundamentos, até então alicerçados em 

preceitos estruturais (princípios) concebidos para a máxima tutela do trabalhador, 

hoje um valor extremamente aviltado pelo domínio da automação”. 

Numa visão que acolhe a estrutura principiológica do Direito do Trabalho, que 

tem a CLT como Lei principal, vale a afirmativa que considera prejudicial ao 

trabalhador a flexibilidade que aponta na direção de reduzir direitos trabalhistas, sob 

o enfoque de transferir para a negociação entre os sujeitos da relação de emprego a 

pauta de direitos e obrigações recíprocos. 

Para Leão e Pamplona Filho (2002, p. 262), a chamada flexibilização é 

agressiva aos direitos já consolidados, conforme o que afirmam: 

 

A agressão da economia globalizada ao  emprego força o Direito do 
Trabalho a deslocar o eixo de sua estrutura em seus ramos internos mais 
importantes: 
a) no individual, afrouxando a rígida disciplina tutelar do trabalhador, 
exercida, por meio da norma estatal, em nome do princípio nuclear da 
proteção, o que importa em passar à responsabilidade dos próprios atores 
das relações de trabalho a negociação de suas condições; 



b) no sindical e coletivo, impondo a mudança da postura tradicionalmente 
reivindicativa das representações sindicais para outra, negociadora dos 
interesses das categorias, na posição, inclusive, de recipiendário da função 
normativa estatal. 

 

O trabalhador deve atuar sob o princípio da cidadania global, para enfrentar 

os desafios da globalização e a flexibilização que subestima a força da legislação 

tutelar da sua condição de hipossuficiente econômico. 

A fragilidade econômica do trabalhador é compensada com o texto da Lei que 

se coloca acima da vontade dele, fornecendo uma noção de equilíbrio do interesse 

econômico com o social. 

A organização dos trabalhadores em sindicatos, sobretudo após a segunda 

guerra mundial, juntamente com a produção organizada, promovida pela classe  

empresarial - que também se organizou em sindicatos - fizeram com que o 

trabalhador ficasse protegido pelo legislador, sob o aspecto individual, e no coletivo 

pelo sindicato da sua categoria profissional. 

De qualquer sorte, ensina Antonio Álvares da Silva (2002, p. 38) que “o 

emprego moderno é técnico e contratualizado e flexível, o que contraria o Direito 

Individual do Trabalho clássico, por natureza rígido, tutelar e de fonte legal, restando 

pouco para a atuação da vontade das partes”. Mas a flexibilização ainda suscitará 

muitas discussões acadêmicas e legislativas, sobretudo quando à sua incidência, se 

apenas no Direito do Trabalho coletivo, com a manutenção das regras do direito 

individual. 

De fato, há aspectos positivos na proposta de flexibilização, bem como 

reflexões que identificam riscos contra o conjunto de direitos sociais dos 

trabalhadores. 



Deve salientar-se que a flexibilização do Direito material do trabalho 

conduzirá, também, à flexibilização do processo do trabalho, o que se torna 

necessário, de forma irremediável. 

Flexibilizar o direito adjetivo do trabalho significa formatá-lo com ritos mais 

simplificados. Silva (2002, p. 68) defende o raciocínio de que,  

 

não tem sentido submeter-se a simplicidade do conflito trabalhista a três 
instâncias., através de um procedimento longo e demorado, que custa 
anualmente cerca de 4 bilhões aos cofres públicos. Trata-se de um 
autêntico absurdo e aqui a intervenção do legislador para flexibilizar, 
desmontando a estrutura e simplificando-a drasticamente, é de capital 
urgência. O processo do trabalho é um bom exemplo da flexibilização 
positiva e benéfica ao empregado. Também aqui se vê outro lado positivo 
da flexibilização. 

 

E assim, entra em cena a necessidade de um Código de Processo do 

Trabalho autônomo, simplificado, e no conteúdo do qual se incorporasse o juizado 

especial trabalhista. 

Sob o tema flexibilização das normas de direito substantivo, devemos refletir a 

respeito do que poderíamos chamar de flexibilização das normas processuais, para 

erigi-las em codificação, tornando a sua aplicação mais eficaz e condizente com o 

princípio da celeridade processual.  

 

 

1.1.3 Valorização do trabalho humano como direito à cidadania 

 

 

A cidadania digna tem relação direta com possibilidade do cidadão auferir 

ganho lícito, mediante emprego formal ou executando outra atividade produtiva 

legítima. A própria Lei Maior do País contempla como um dos fundamentos do 



Estado Democrático de Direito, “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” 

(art. 1º, inciso IV). E mais adiante, no art. 6º, menciona o trabalho como direito 

social. 

A dignidade humana deve orientar a relação do trabalhador com o seu patrão 

no plano trabalhista, mediante a valorização do trabalho digno. Sendo assim, 

qualquer  iniciativa governamental ou do empresariado no sentido de prejudicar a 

prevalência dessa noção de dignidade, deverá ser afastada do cenário jurídico. 

Não se justifica, portanto, a perversidade de uma economia globalizada que 

elimina postos de trabalho, em benefício do lucro, levando ao desemprego milhares 

de pessoas. Tratando-se de flexibilização, há uma realidade comprovável de que, 

onde já foi feita, não resultou em criação de postos de trabalho. 

O trabalho, portanto, está vinculado à construção teórica dos direitos 

humanos, já que pressupõe respeito à dignidade da pessoa contra eventuais abusos 

cometidos por quem tem o controle dos meios de produção. 

O direito ao trabalho é um direito social do ramo dos direitos fundamentais de 

segunda geração. Na visão de Oliveira Baracho (1995, p. 1-8), “a temática dos 

direitos humanos está intimamente vinculada à teoria geral da cidadania”. E 

complementa Norbeto Bobbio (1992, p. 61), afirmando que “no Estado de direito, o 

indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos 

públicos. O Estado de direito é o Estado dos cidadãos”. 

Visíveis são para todos os desafios que a humanidade vem enfrentando, 

sobretudo no final do século XX, diante da realidade de miséria absoluta de 

cinqüenta por cento da população do planeta, quadro perverso que ainda não dispõe 

de meios para reverter-se, pela ausência de políticas dos países economicamente 

poderosos que tornem mais justa a distribuição da riqueza do mundo globalizado. 



Há, evidentemente, um contingente populacional vultoso desprovido de meios 

de subsistência digna, predominantemente localizado no terceiro mundo, cujas 

pessoas têm a sua cidadania prejudicada, por falta de acesso aos “benefícios da 

civilização”, os mais expressivos para a garantia da dignidade humana, que são a 

saúde, a educação, a moradia digna e o trabalho. 

Estima-se que o novo século iniciado encontrou cerca de um bilhão de jovens 

batendo às portas do mercado, para garantir o seu sustento e da sua família, e os 

postos de trabalho não são suficientes para absorver esse percentual, na esfera do 

terceiro mundo. 

Solis (1994, p. 215-216), expende a sua opinião sobre o assunto: 

 

Num mundo marcado por crises econômicas e recessão, a oferta de 
trabalho e o emprego aparecem como problemas cruciais para a 
sobrevivência da espécie humana. Mas não é só isso. O emprego, o 
processo de trabalho terá que se transformar realmente em meio de ganhar 
a vida e não meio de ganhar a morte. Questões, tais como, jornadas de 
trabalho excessivas, fadiga, doenças profissionais, acidentes de trabalho, 
organização de trabalho, automação, entre tantas outras, são colocadas na 
ordem do dia pelos avanços da tecnologia, pelo aumento do grau de 
consciência e de organização dos trabalhadores, produzindo inequívocas 
implicações nos campos da ética, da política e da filosofia social. 

 

Visualiza-se, portanto, que o trabalho está no centro de qualquer sistema de 

organização social, valendo dizer mesmo que se trata de elemento integrante do 

projeto humano, ou seja, da sobrevivência da espécie humana, sobretudo no 

contexto das sociedades modernas, sob o aspecto da dignidade humana no que tem 

de afirmação do engrandecimento individual. 

O trabalho é visto e assimilado como atividade social da maior importância, na 

promoção humana e na própria promoção da sociedade, realidade teórico-conceitual 

sob a qual se propõem relações sociais reordenadas e condizentes com as 

experiências contemporâneas do mundo civilizado. 



O tema dignidade da pessoa humana, na perspectiva do trabalho, vem sendo 

objeto de referências valorativas em respeitáveis estudos doutrinários. Montoro 

(1997, p. 15), comentando o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, destaca que se trata de “uma lei maior de natureza ética, cuja observância 

independe do direito positivo de cada Estado. O fundamento dessa lei é o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Ela é a fonte das fontes do direito”. E nesse sentido 

se afirma a valorização do respeito à saúde, à liberdade, à igualdade, à dignidade e 

à segurança do ser humano, segundo a previsão dos artigos 5º e 1º, III da atual 

Carta Política. 

Por todo esse enfoque, a dignidade da pessoa humana é algo que vem sendo 

objeto de tratamento em todos os sistemas jurídicos contemporâneos, com a ênfase 

protetora afirmada em todos os instrumentos legislativos ou convencionais 

internacionais, que cuidam dos direitos humanos. 

Em verdade, a ordem jurídica, política e social deve ter como preocupação 

central o ser humano, e essa idéia domina todas as Constituições democráticas do 

mundo atual, que vem sendo assimilada desde meados do século XX. A pessoa 

humana é o valor fundamental da sociedade, e sob essa ordem de pensamento, 

constitui o ponto básico dos sistemas democráticos contemporâneos. 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi mencionado pela Constituição 

de 1946, pela primeira vez, apenas relacionado ao trabalho. As Constituições do 

regime autoritário de 1967 e 1969, também a trataram como sendo vinculada ao 

trabalho. Com a Constituição de 1988, houve inovação expressiva, dando status de 

autonomia ao seu princípio, que passa a ser princípio fundamental de todo o sistema 

jurídico e objetivo de toda a ordem econômica. 

 



 

 

2 A JUSTIÇA DO TRABALHO NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 

 

 

A exposição do tema enunciado sugere uma visita ao passado distante, onde 

tivemos os primeiros passos da Justiça do Trabalho, cuja história começa na 

Constituição de 1934, que se referiu aos Tribunais do Trabalho e às Comissões de 

Conciliação, com esquema de composição paritária, tendo na presidência um juiz 

nomeado pelo Estado.  

Após aquela data, tivemos a Justiça do Trabalho instalada em 1º de maio de 

1941, que nasceu vinculada administrativamente ao Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio. Só com a Constituição de 1946 tivemos a constitucionalização da 

Justiça do Trabalho, que passou a órgão integrante do Poder Judiciário. Daquela 

data até os nossos dias, alterou-se a competência dessa Justiça especializada, para 

maior, e também para purificá-la com a eliminação dos chamados juízes leigos ou 

classistas na composição dos órgãos decisórios (Junta de Conciliação e Julgamento, 

atualmente Vara do Trabalho, TRT e TST), conforme alteração autorizada pela 

Emenda Constitucional nº 24 de dezembro de 1999. 

O Decreto-lei nº 9.777, de 09 de setembro de 1946, foi o marco da 

organização da Justiça do Trabalho como Órgão integrante do Poder Judiciário e 

especializado para apreciar e julgar dissídios entre empregados e empregadores. 

Com esse breve relato histórico, afirma-se que a jurisdição trabalhista vem se 

mantendo ao longo do tempo, sem a menor previsão de que a Justiça do Trabalho 

venha a deixar de cumprir a sua relevante função de instrumento de paz social. Vale 



afirmar, portanto, que, nos sistemas substantivo e adjetivo de Direito do Trabalho, 

nunca deixaremos de ter essa Justiça especializada atuando na composição dos 

conflitos que são postos ao seu exame, configurando-se, assim, uma verdadeira 

situação em que se destaca o princípio geral de direito processual, perpetuatio 

jurisdictionis, aproveitado do direito romano e que se enuncia no texto: “ub acceptum 

est semel judicium, ibi et finam accipere debet” (Digesto. Livro V, Título I, frag. 30, 

apud BATALHA, 1985, p. 252), princípio que transportado para o direito brasileiro, 

sofre adequação no sentido de se considerar a inconveniência ou a impossibilidade 

de alteração, no futuro, quanto à mudança da Justiça especializada, como sede da 

jurisdição trabalhista, sobretudo pela ampliação da competência dessa Justiça, por 

força da Emenda Constitucional 45/2004. 

A Justiça do Trabalho tem a sua construção estruturada em forma de 

pirâmide, em cujo ápice está colocado o Tribunal Superior do Trabalho; em posição 

intermediária os Tribunais Regionais do Trabalho, e na base, as Varas do Trabalho. 

A estrutura original de composição da Justiça do Trabalho teve inspiração na 

“Carta Del Lavoro”, de conotação fascista, e com apelo à formação paritária, onde 

pessoas sem conhecimento jurídico tinham assento em todas as instâncias, 

representando os empregados e empregadores, convivendo com juízes que tinham 

formação jurídica, e admitidos por concurso, que representam o Estado na solução 

do conflito de interesses. 

A Justiça do Trabalho se distingue da Justiça comum porque é menos 

burocrática, e, portanto, a sua atuação se desenvolve sob menor complexidade 

formal, já que só não dispensa os ritos formalísticos processuais, quando são 

efetivamente necessários à segurança do processo. Portanto, é uma Justiça que tem 



peculiaridades, como a valorização da oralidade, gratuidade, dispensa de advogado, 

dentre outras virtudes próprias. 

 

 

2.1 A conflitividade trabalhista existente no Brasil 

 

 

A Justiça do Trabalho vem avançando no tempo, cumprindo a sua função 

peculiar e de especialização no ramo do Direito do Trabalho. A sua função 

específica e jurisdicional alcança os interesses trabalhistas individuais e coletivos, 

valendo observar que a apreciação e julgamento das demandas se processam em 

três instâncias. 

A Constituição de 1988, no seu art. 114, determinava a competência da 

Justiça do Trabalho, referindo-se basicamente aos casos de controvérsia sobre 

contratos de emprego e outras situações derivadas da relação de trabalho. 

Dessa forma, exceto nas comarcas onde o Juiz de Direito assume a jurisdição 

trabalhista, porque não existe Vara do Trabalho, a especialização da Justiça laboral 

está consolidada como sede de apreciação e julgamento dos interesses das 

categorias representativas do capital e do trabalho.   

Até a Carta Política de 1988, a competência da Justiça do Trabalho era menor 

do que a atual, embora nela incluídos os avulsos e os pequenos empreiteiros. A 

questão dos servidores públicos fugia dessa competência. 

Pela Emenda Constitucional nº 20/98, ampliou-se a competência da Justiça 

trabalhista para execução das contribuições previdenciárias oriundas das suas 

próprias sentenças, execução que é feita de ofício pelo Juiz do trabalho. 



Os conflitos de interesses antagônicos entre os atores da relação trabalhista 

não resolvidos na esfera conciliatória extrajudicial, são, evidentemente, postos à 

apreciação e julgamento pela Justiça do Trabalho, estabelecendo-se uma realidade  

conflituosa fundada na Ação reclamatória, que se move a partir dos seus requisitos 

essenciais, conforme a identificação enunciada por Saad (2005, p. 178): a) “as 

partes como sujeitos da ação; b) o objeto ou a tutela jurisdicional que se pede para 

determinado bem; c) a causa de pedir, isto é, as razões que justificam a pretensão e 

legitimam a providência jurisdicional”. 

Embora a petição inicial da Ação trabalhista, pelo princípio da informalidade, 

mereça certa tolerância do Juiz, que nem sempre exige, com rigor, o cumprimento 

pelo reclamante dos requisitos que compõem a peça inicial previstos no processo 

civil, afastando alegação de inépcia, em preliminar de defesa indireta, a 

conflitualidade estabelecida não pode afastar-se da garantia constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, segundo a previsão do art. 5º da Lei Maior. 

Incorporadas ao Estado Democrático de Direito, que é opção republicana do 

nosso País, essas garantias constitucionais estão presentes em quaisquer 

processos administrativos ou judiciais. 

Nery Júnior apud Saad (2004, p. 180) observa que,  

 

O princípio do contraditório tem íntima ligação com o da igualdade das 
partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos 
litigantes o contraditório e ampla defesa, quer significar que tanto o direito 
de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do 
contraditório. 

 

No litígio trabalhista, é interessante observar que a assistência judiciária em 

favor do trabalhador, estará sempre presente, ou pela via da Lei nº 5.584/70, ou 



pelas disposições das Leis nº 1.060/50 e nº 10.288/2001, já que aquela Lei não 

instituiu para os sindicatos o monopólio da assistência judiciária aos operários. 

No debate em Juízo dos direitos trabalhistas, merece comentário no teor de  

um trabalho desta natureza o tema da dispensa de advogado no processo do 

trabalho, que se tornou polêmico em grande vulto, a partir da Constituição vigente, 

com a previsão do seu art. 133, que afirma ser indispensável o advogado à 

administração da Justiça. Ocorre que o TST já emitiu entendimento pacificador do 

debate ao proclamar preservação do art. 791 da CLT, assegurando à parte, 

portanto, o exercício do jus postulandi. 

A conflitualidade ou a dialeticidade do processo no qual se discutem os 

direitos trabalhistas, no Judiciário trabalhista brasileiro, tem relação com expressivos 

números estatísticos informados por Nery Accioly, citando fonte do TST, divulgados 

pela revista ANAMATRA (nº 42, jun./2002, p. 17), que demonstram o seguinte:  

 

Em seus 60 anos de existência, a Justiça do Trabalho já recebeu e julgou 
cerca de 40 milhões de processos, sendo que 50%, em média, das 
reclamações foram conciliadas na primeira instância. Além disso, é 
importante destacar que, apesar das denúncias de corrupção divulgadas 
nos últimos anos, a maioria delas não envolvia juízes de carreira. 
O aumento da demanda, sem o respectivo crescimento da estrutura, 
parece ser o principal responsável pelo acúmulo de processos. De acordo 
com os dados divulgados pelo TST, as Varas do Trabalho tiveram aumento 
de 41% da demanda entre 1990 e 2001. O problema fica ainda pior nas 
instâncias superiores: os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) 
apresentaram um crescimento de cerca de 185% e o TST recebeu quase 
seis vezes mais processos do que no início da década de 90. Desde sua 
criação, em 1941, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 42 milhões de 
processos, tendo solucionado cerca de 39 milhões (ver tabelas para mais 
detalhes – Fonte Tribunal Superior do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 



PROCESSOS RECEBIDOS E SOLUCIONADOS (INCLUEM AS 

CONCILIAÇÕES E JULGAMENTOS) EM CADA GRAU OU 

INSTÂNCIA E EM TODA A JUSTIÇA DO TRABALHO 

VARAS DO TRABALHO 

ANO RECEBIDOS SOLUCIONADOS 

1990 1.233.410 1.053.754 

1996 1.941.070 1.864.754 

2001 1.742.571 1.800.015 

 

TRIBUNAIS REGIONAIS 

ANO RECEBIDOS SOLUCIONADOS 

1990 145.646 129.379 

1996 348.240 358.427 

2001 415.574 478.104 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

ANO RECEBIDOS SOLUCIONADOS 

1990 20.276 20.473 

1996 106.730 57.863 

2001 114.615 102.788 

 

EM TODA A JUSTIÇA DO TRABALHO 

(DESDE A SUA INSTALAÇÃO) 

ANO RECEBIDOS SOLUCIONADOS 

1941-1945 163.128 146.790 

1946-1950 346.609 341.981 

1951-1955 538.238 467.245 

1956-1960 713.107 699.799 

1961-1965 1.316.566 1.256.030 

1966-1970 2.356.958 2.121.203 



1971-1975 2.042.441 1.945.653 

1976-1980 3.037.948 2.762.994 

1981-1985 4.232.785 3.913.091 

1986-1990 5.582.119 4.967.282 

1991-1995 9.744.846 8.981.483 

1996-2000 11.979.148 12.016.795 

2001 2.272.760 2.380.907 

TOTAL 42.053.893 39.620.346 

 

RELAÇÃO PROCESSOS ENTRADOS E SOLUCIONADOS POR JUIZ NO 

ANO 2000 

Instânci

a 

 

Processos 

Cargos 

providos de 

juízes 

Relação 

processos 

entr./juiz 

Relação 

Processos 

soluc./juiz 

 Entrados Solucionados    

1º Grau 1.718.79

5 

1.893.326 2.070 830 915 

2º Grau 418.778 403.026 287 1.458 1.404 

 

Estes números descritos acima demonstram o quanto a Justiça do Trabalho é 

necessária no nosso ordenamento jurídico, apesar de ser destinatária de 

comentários depreciativos em certos meios jurídicos e políticos, na tentativa de 

reduzirem a sua importância na solução heterocompositiva dos conflitos de 

interesses entre o capital e o trabalho, incluindo na jurisdição a solução conciliatória 

do dissídio. 

É forçoso reconhecer que o elevado número de demandas prejudica a 

celeridade que todos os que militam no Foro trabalhista pretendem encontrar, no 

andamento do processo. A estrutura operacional da Justiça do Trabalho, 



compreendendo recursos humanos e materiais, efetivamente, não está aparelhada 

para suportar a volumosa carga de ações que bate às suas portas no seu dia-a-dia. 

A quantidade de Varas do Trabalho é insuficiente, e assim também os juízes 

e servidores estão em número menor do que o necessário para enfrentarem a 

necessidade de melhor prestação jurisdicional sentida pelos usuários dessa Justiça 

especial. 

 

 

2.1.1 Julgamento de dissídios individuais 

 

 

A via pela qual a Justiça do Trabalho se movimenta para solucionar os litígios 

que são postos à sua apreciação e julgamento, é a instrumentalidade do processo. E 

uma das funções do processo, no caso, cuida dos dissídios individuais em busca da 

solução jurisdicional. 

No exame da postulação ajuizada, estão incorporados, do ponto de vista 

técnico-processual, os conceitos de processo, procedimento e lide. A primeira figura 

processo se traduz como a reunião de atos sucessivos e coordenados, pretendendo 

alcançar um fim. Nesse esquema de coordenação, os atos são de iniciativa das 

partes, do Estado-juiz e auxiliares. 

A sucessão de atos praticados pelas pessoas envolvidas na ação, leva ao 

desenvolvimento do processo, que conforme a especificidade do caso, produz o 

procedimento a ser obedecido ou rito. 

A distinção entre as duas figuras é definida por Zangrando (2002, p. 7), com a 

opinião seguinte: 



A diferença entre processo e procedimento está em que o primeiro parte da 
idéia ou concepção genérica, estática e abstrata, de um conjunto de atos 
que se sucedem, constitutivos da relação jurídica processual destinada ao 
próprio exercício da jurisdição pelo Estado, enquanto o procedimento parte 
de uma idéia ou concepção dinâmica, significando a ordem, o modo ou a 
maneira como se sucederão estes atos processuais coordenados. 

 

As normas processuais do trabalho vigentes, tratando-se de ação trabalhista 

de postulação de direitos individuais, atendem a duas classificações, uma definida 

como procedimento ordinário (CLT, arts. 837 e segs.), relativa a causas de valor 

acima de 40 vezes o salário mínimo, à época do ajuizamento, e outra chamada de 

procedimento sumaríssimo (art. 852-A, CLT), cujo valor da causa se situa abaixo de 

40 vezes o salário mínino. Há, ainda, a chamada Ação de alçada, resolvida na Vara, 

relativa a causa de valor até dois salários mínimos. 

A lide se demonstra no momento em que a ação é ajuizada, estabelecendo a 

conflitualidade de interesses, e se tratando deste tema, quando o reclamante postula 

direitos trabalhistas contra o seu ex-empregador, se já estiver dispensado do 

emprego, e houver resistência patronal à pretensão do autor, vale observar a opinião 

de Zangrando (2002, p. 7), quando afirma que “a lide se instala entre o autor e o réu, 

e entre estes e o juiz (representante do Estado). Esta relação é chamada de 

triangular, sendo modernamente aceita pela grande maioria dos doutrinadores”. 

No debate dos direitos individuais no Foro trabalhista, o processo de 

reclamação pertinente não pode afastar-se da classificação teórica dos processos 

em geral, onde se destacam os processos de conhecimento, de execução e 

cautelar. O processo de conhecimento leva à decisão de natureza declaratória, 

condenatória e constitutiva. 

Os conflitos individuais, como a denominação determina, tratam de direitos 

fundamentalmente pessoais que nascem da relação de emprego entre o empregado 

e o empregador, e tais direitos foram  negados por este. E a súplica dos direitos ao 



Judiciário, pretendendo a reparação a ser proferida na esfera judicial, diante da 

resistência do devedor, obedece a todas as fases processuais, incluindo a 

postulatória, com a petição inicial ou termo de reclamação, audiência, conciliação, 

defesa direta ou exceções, reconvenção, se houver, fase probatória, depoimento 

pessoal, perícia, se necessária, razões finais e sentença, que tem efeitos de 

interlocutória, terminativa e definitiva. Estas são as fases de desdobramento do 

processo do trabalho, em regra geral, evidentemente podendo nelas se incluir 

alguns incidentes que alteram o desenvolvimento básico exposto. 

 

 

2.1.2 Julgamento de dissídios coletivos 

 

 

Também localizados na competência material e processual do trabalho, os 

dissídios coletivos resultam em decisões normativas que se aplicam aos contratos 

individuais de trabalho, produzindo alterações de natureza econômica e de natureza 

jurídica, relativamente às estipulações originais.  

Do exame de processo coletivo de natureza jurídica, a Justiça cumpre a sua 

função de interpretar a norma jurídica, incluindo acordo ou convenção coletiva.  

A compreensão integral dos fundamentos do dissídio coletivo, segundo as 

normas processuais celetistas aplicáveis, passa pela classificação didática oferecida 

por Martins (2002, p. 104), com o seguinte conteúdo:  

 

a) originários, quando inexistentes ou em vigor normas e condições 
especiais de trabalho decretadas em sentença normativa. Há a criação de 
condições de trabalho; b) de revisão, quando destinados a rever normas e 
condições coletivas de trabalho preexistentes que se tenham tornado 
injustas ou ineficazes pela modificação das circunstâncias que as ditaram, 



isto é, em razão de fato superveniente; c) de declaração sobre a 
paralisação de trabalho decorrente de greve dos trabalhadores; d) de 
extensão, que visa estender as condições de trabalho a outras pessoas. 
 

Os processos coletivos são dirimidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho, 

pela competência que lhes atribui o art. 678, I, “a”, da CLT. O ajuizamento do 

dissídio, contudo, só tem viabilidade processual, após a recusa das partes à 

negociação coletiva ou à arbitragem. 

A prova apresentada por uma entidade sindical representativa da categoria 

econômica ou profissional, relatando que a categoria adversa recusou a negociação, 

gera o fundamento do ajuizamento do dissídio coletivo, conforme a previsão do art. 

616, §§ 1º e 2º da CLT. O processo de dissídio coletivo de natureza econômica só é 

aceito na Justiça após se esgotarem todas as iniciativas de formalização da 

Convenção ou acordo pertinentes às categorias envolvidas. 

No ordenamento legal atual, além dos sindicatos que suscitam os dissídios, o 

Ministério Público do Trabalho tem a faculdade de ajuizar dissídio coletivo nas 

situações de existência de greve em atividade essencial, de cuja paralisação possa 

resultar prejuízo ao interesse público, conforme a norma autorizativa introduzida pela 

Emenda Constitucional 45/2004. 

Há previsão no texto consolidado, a partir do art. 856 da CLT, para a 

tramitação do processo coletivo, que satisfaz, do ponto de vista processual, e de 

forma razoável, à necessidade de compatibilizar a norma formal com a norma 

material de direito coletivo. Caberia, contudo, em benefício da segurança dos direitos 

trabalhistas coletivos, na agilização da instauração do dissídio coletivo, a eliminação 

da exigência burocrática da comunicação aos órgãos do Ministério do Trabalho 

regionais, conforme a previsão do § 1º, do art. 616, consolidado, o que acarreta 

atraso no momento da propositura do processo coletivo. 



Ao final da instrução processual, e com parecer da Procuradoria do Trabalho, 

é proferida Sentença Normativa, dando solução ao dissídio, devendo ser 

fundamentada, para não incorrer em nulidade, e sujeita a recurso  ordinário, para o 

TST. 

O direito coletivo e o direito individual formam a realidade  especializada do 

Direito do Trabalho, mas, enquanto aquele primeiro segmento atua sobre o segundo 

– direito individual – que é marcado predominantemente por normas heterônomas, a 

estrutura do direito coletivo é composta, expressivamente, de instrumentos legais 

autônomos, como Convenções, Acordos e Acordos Coletivos de Trabalho. 

O segmento juriscoletivo trabalhista tem também os seus princípios que 

informam a sua formulação normativa, orientando a conduta dos seres coletivos 

obreiros e empresariais. São identificados, portanto, no ramo coletivo, o princípio da 

liberdade associativa e sindical e da autonomia sindical, o princípio da interveniência 

sindical na normatização coletiva, o princípio da equivalência dos contratantes 

coletivos e o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas 

(DELGADO, 2004, p. 135). 

Como é visível nessa estrutura principiológica do direito coletivo, há nesse 

segmento do direito obreiro uma valorização dimensionada e positiva da liberdade 

de associação sindical, assim como se contempla a atuação marcante das entidades 

sindicais em benefício dos seus associados, sob o princípio da interveniência 

sindical na normatização coletiva, sem perdermos de vista a norma do art. 5º, XX, da 

Constituição Federal, que protege o operário quanto se associar de modo  forçado  

ou permanecer associado. 



O princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva tem forte 

razão de existir, pois, afinal, incorpora predicados éticos que devem estar presentes 

em quaisquer relações jurídicas e instrumentos contratuais. 

Em síntese, o direito coletivo, centrado na noção de relações coletivas 

trabalhistas, é produzido, na maior parte do seu conteúdo, por seres ou entes 

coletivos empresariais e profissionais, representados, quase sempre, por entidades 

sindicais que compõem o sistema. 

 

 

2.1.3 Fundamentos teleológicos da especialidade da competência 

 

 

A Justiça do Trabalho atua com o ramo do Direito aplicado ao trabalho 

humano. Trata-se de Direito material do trabalho, que define o fato gerador do 

conflito, para ser resolvido pela Justiça, que conta com a ferramenta do direito 

formal, constituída pelas normas de processo. 

Já se afirmou que o Direito do Trabalho se fundamenta em princípios 

notoriamente protetores do empregado, contra “o regime da ditadura do 

empregador” (SILVA, 1998, p. 23), sendo aquele a parte mais fraca na relação 

contratual. E sob esse entendimento, a especialização da Justiça obreira tem 

fundamentação teleológica para cuidar dos interesses daquele que se encontra em 

desvantagem econômica. Portanto, a especialidade dessa Justiça vai ao encontro 

da massa de trabalhadores para lhes oferecer um mínimo de equilíbrio nas relações 

contratuais. 



Assim, a competência material da Justiça do Trabalho, no que tem de 

finalidade teleológica, é condizente com o próprio Direito do Trabalho, que se 

consagrou como novo ramo da ciência jurídica, através do Tratado de Versailles de 

6 de maio de 1919, cujo documento, com a convergência dos países signatários, 

deveria:  

 

a) conter os princípios fundamentais de proteção ao trabalho humano; 
b) criar um organismo internacional com atribuições de promover a 
internacionalização das normas social-trabalhistas e controlar sua 
aplicação (SUSSEKING, 2004, p. 26). 

 

A formação do Direito do Trabalho, portanto, vem de uma origem universal 

que passa pelo liberal-individualismo da Revolução Francesa, e dentre outras 

referências históricas, está presente no socialismo científico representado no 

Manifesto Comunista de Marx e Engels. E ainda, na visão de Sussekind (2004, p. 

27), influenciou na formação do Direito do Trabalho a ação dos reformadores sociais, 

desenvolvida por intelectuais, sindicatos e Igreja Católica, pregando a intervenção 

do Estado para conciliar as liberdades individuais com os direitos sociais. E esse 

último movimento, como vimos, teve remarcada influência na formação ideológica do 

Direito do Trabalho, sendo certo que diversas Constituições inseriram direitos sociais 

nos seus textos e consagraram o direito de o Estado intervir nas relações de 

trabalho. 

Os fundamentos teleológicos da Justiça do Trabalho estão na sua própria  

razão de existir, que se confunde com a existência do Direito do Trabalho, formado 

como componente da estrutura de dignidade humana. 

O trabalho caminha, portanto, para ofertar bem-estar ao seu humano. Do 

trabalho são retiradas as condições para o sustento, saúde, lazer e outras 

necessidades do empregado.  



A Justiça do Trabalho, na atual ordem jurídica, através das suas instâncias 

jurisdicionais, atua no sentido de fazer valer a vocação protetora do Direito do 

Trabalho ao trabalhador, afastando condutas de empregadores lesivas à dignidade 

do empregado, enquanto ser humano. 

A especialidade da competência da Justiça do Trabalho tem íntima relação 

com o próprio caráter teleológico do Direito do Trabalho, produzido com o conteúdo 

de valores considerados socialmente relevantes. 

Desse caráter teleológico Delgado (2004, p. 76) nos fornece a compreensão 

de que: 

 

De fato, o ramo justrabalhista incorpora, no conjunto de suas regras, 
princípios e institutos um valor finalístico essencial, que marca a direção de 
todo o sistema jurídico que compõe. Este valor – e a conseqüente direção 
teleológica imprimida a este ramo jurídico especializado – consiste na 
melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem sócio-
econômica. Sem tal valor e direção finalística o Direito do Trabalho sequer 
se compreenderia, historicamente, e sequer se justificaria, socialmente, 
deixando, pois, de cumprir sua função principal na sociedade 
contemporânea. 

 

Dúvida não existe, portanto, da existência de sintonia entre o caráter 

finalístico da Justiça do Trabalho e a finalidade do Direito do Trabalho, porque sem a 

Justiça, que realiza do Direito, as classes operárias estariam desamparadas na 

busca da reparação do prejuízo pelo descumprimento da legislação social que lhes 

concede direitos. 

Nessa linha de raciocínio, haveremos de admitir que a especialidade da 

Justiça do Trabalho está estruturada sobre a própria especialidade do Direito do 

Trabalho, valorizando o trabalho humano como fator de realização da dignidade 

humana.  

 

 



 

 

3 PROCESSO DO TRABALHO E SEUS PRINCÍPIOS 

 

 

Antes de qualquer outra indagação, cumpre salientar que o direito processual 

tem autonomia científica nos limites da dogmática jurídica, posto que tem princípios 

próprios, embora no ordenamento legal tenha convivência bem próxima com outras 

disciplinas jurídicas. Assim acontece no processo comum e no processo do trabalho. 

O Direito Processual do Trabalho está posto na ordem jurídica para fazer 

atuar a jurisdição, pela qual o Estado resolve os conflitos de atores que têm 

interesses antagônicos, no caso, o empregado e o empregador. 

É interessante observar que, enquanto o processo civil tem origem privatista e 

liberal, trazendo do século passado a herança da liberdade de contratar e o respeito 

ao pactuado, fornecendo a idéia de tratamento igualitário das partes, o processo do 

trabalho tem uma ponta no operário, que está em desequilíbrio econômico na 

relação processual, relativamente ao patrão, que tem poder econômico e comanda a 

atividade a que se vincula o obreiro. 

O processo do trabalho tem a função de procurar reduzir tal desigualdade 

material, utilizando-se de princípios que lhe são peculiares, para dar utilidade 

concreta ao Direito do Trabalho, cujo conteúdo não se insere na sede de solução 

dos conflitos do direito privado, de que cuida o processo civil. 

Evidentemente, sendo trabalhista a jurisdição onde atua o processo do 

trabalho, o seu sistema normativo se dirige à pacificação dos conflitos, mediante a 

intervenção do Estado-juiz para dirimir a contenda. 



A história do Direito Processual do Trabalho é relatada por Zangrando (2002, 

p. 26), incorporada nesse relato histórico à informação da intervenção do Estado 

liberal na atividade econômico-social, considerando as seguintes fases: 

 

O início histórico do Direito Processual do Trabalho 
a) 1806 – imperador Napoleão cria na cidade de Lyon um Conseil de 
Proud´hommes, o qual decidiria sobre os dissídios individuais (reclamações 
de empregados contra empregadores, e vice-versa) por meio de 
conciliação. Os dissídios coletivos (disputa entre sindicatos patronais e 
empregados) não eram de competência dos Conselhos, havendo para 
estes métodos próprios de arbitragem; 
b) 1808 – surgem na Alemanha, mais especificamente na província da 
Renânia, os Tribunais Industriais reais. Surgiriam também, em outras 
localizações, Tribunais de Arbitragem. Em 1890 são constituídos, em 
diversas partes da Alemanha, Tribunais Industriais, competentes para 
conhecer e julgar os dissídios individuais e coletivos. 
c) 1878 – foram criados na Itália conselhos semelhantes aos franceses. Em 
1927 toda a estrutura trabalhista italiana veio a sofrer grandes 
modificações, causadas pela ascensão de Mussolini e da doutrina fascista, 
sendo então criada a Magistratura do Trabalho, dotada de poderes para 
estabelecer, por meio das decisões judiciais, normas trabalhistas aplicáveis 
às empresas e empregados de determinada categoria. Está é a gênese do 
chamado poder normativo da Justiça do Trabalho. 
d) 1908 – são instituídos os Tribunais Industriais na Espanha, mas esta 
iniciativa não frutificou, e apenas em 1912 é que realmente viria a nascer, 
uma jurisdição laboral, posteriormente incorporada no Código de Trabajo 
de 1926. 
e) 1914 – são estabelecidas Juntas Municipais no México, competentes 
para resolver todos os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Em 
1915 surgem os Conselhos de Conciliação e o Tribunal de Arbitragem, no 
Estado de Yucaton. A lei Federal do Trabalho de 1972/73, organizou as 
Juntas Locais e as Juntas Federais de Conciliação e Arbitragem. 
f) 1919 – surge na Inglaterra uma Corte Industrial (Industrial Court), a qual, 
todavia, não integrava o Poder Judiciário. 
No Brasil, as tentativas de criação de conselhos de arbitragem trabalhista 
surgem no século XX. 
 

O Direito Processual do Trabalho, portanto, tem os seus princípios próprios 

dos quais se destacam: a) adequação, que torna a norma processual conjugada 

com o Direito do Trabalho, em virtude da familiaridade entre ambas as disciplinas 

jurídicas, o que equivale a dizer que o Direito do Trabalho não se realiza se não 

houver a atuação do processo do trabalho; b) oralidade, valorizando a vocação para 

a prática de atos na forma oral; c) celeridade, que atribui aos julgadores a faculdade 

de diligências e atitudes, dentro da sua faixa de competência, para o rápido 



andamento da lide; d) concentração de atos e unicidade da audiência, que propõe 

que a lide seja resolvida numa só audiência ou no menor espaço de tempo possível; 

e) informalidade, propõe a redução burocrática da tramitação do processo; f) 

conciliação, recomenda ao julgador esforço para conciliar o dissídio; g) inquisitório, o 

juiz pode agir de ofício, com diligências admitidas em direito, para descobrir a 

verdade em debate na causa; h) distribuição do ônus da prova, que cabe a quem 

alega, sendo do autor o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito, e do 

demandado o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

alegado pelo autor; i) irrecorribilidade das decisões interlocutórias, afasta recurso no 

meio do caminho da instrução do processo, devendo a insatisfação da parte, diante 

de alguma decisão do julgador, ser posta em recurso ordinário, exceto a impugnação 

do valor da causa, sujeita a pedido de revisão; j) impulso processual ex officio, atribui 

a juiz o poder de conduzir o processo, independentemente de provocação das 

partes; l) jus postulandi, permite às partes atuarem na Justiça sem advogado 

constituído; m) inaplicabilidade da sucumbência, na Justiça do Trabalho não há 

condenação em honorários, exceto nos casos previstos na Lei nº 5.584/70, no seu 

art. 14; n) identidade física do juiz, para a situação em que o juiz que conclui a última 

audiência de instrução, deverá julgar a ação. 

Todos os princípios antes descritos propõem e orientam os comandos 

processuais, no sentido de fornecerem as condições para a rápida solução dos 

dissídios individuais e coletivos, no Foro trabalhista, necessitando-se, contudo, de 

organizar as normas dispersas em Código que venha a atuar com mais eficiência. 

 

 

 



3.1 A natureza da norma processual trabalhista 

 

 

Processo, na sua conceituação teórica geral, é o instrumento do direito de 

ação e do dever jurisdicional do Estado de solucionar conflitos. O processo não é um 

fim em si mesmo, porque pretende produzir efeito no direito material.  

Paulo César Conrado (2003, p. 215), considera que “na montagem do 

processo se constitui uma relação jurídica triangular, (autor, juiz e réu, basicamente), 

de direito público, que tem por finalidade instrumentalizar o direito de ação e o dever 

de jurisdição do Estado”. Esta formulação conceitual do Processo Civil, 

evidentemente, é aproveitável para o processo do trabalho.  

O conceito de norma processual trabalhista está embutido na definição de 

norma jurídica como fenômeno maior, como preceito de força estatal cogente que 

regula as condutas humanas inseridas no contexto social (FERRAZ, 1983, p. 7). 

E sob esse enfoque, a norma processual trabalhista se comporta no mundo 

jurídico como qualquer outra norma jurídica, na medida em que produz direitos, 

deveres, obrigações e é provida de coercitividade que impõe  sanções a quem a 

desrespeita. 

Embora se possa contemplar na norma processual trabalhista a estrutura e a 

natureza de uma norma jurídica, são visíveis certos preconceitos de alguns 

operadores do Direito, quando aqui ou ali desconsideram a existência do suporte 

técnico  da norma processual, inclinando-se para a adoção de usos e costumes. 

Contudo, a norma processual só entra no cenário forense quando a norma 

substantiva ou material foi descumprida por quem tinha a obrigação de cumpri-la. Só 



a pessoa prejudicada se socorre das normas processuais trabalhistas, ou em outras 

palavras, aquele que teve o seu direito material negado ou lesionado. 

A norma processual trabalhista opera na direção de fazer valer a finalidade 

teleológica do Direito material do trabalho, atacando a desigualdade sensível  em 

desfavor do empregado, na relação de trabalho, posto que é iniludível a posição do 

obreiro como a parte mais fraca naquele contexto contratual. 

Da opinião de Ferraz (1983, p. 11), extraímos a definição conclusiva sobre a 

matéria: 

 

A norma processual trabalhista é norma jurídica; predominantemente, é ela 
de natureza cogente, impondo, destarte, ao direito processual do trabalho o 
cunho de direito público, não submissível à vontade das partes, de regra; 
além de tudo isso, trata-se de uma norma instrumental, direito-meio, 
destinada à realização dos bens da vida dispostos no direito material do 
trabalho; nem por isso (e até por isso) deixa de estar carregada de nítido 
conteúdo ideológico, identificado à consecução dos princípios que 
informam a criação do direito substantivo trabalhista. 

 

Portanto, com a validade da norma processual trabalhista, na forma e no 

conteúdo como se encontra no corpo da CLT, e quando agitada no debate judicial, 

em busca da solução dos conflitos, servindo ao direito material e vice-versa, numa 

relação de instrumentalidade e interdependência, nada parece obstaculizar a 

estruturação da autonomia do processo do trabalho.  

Com a instituição do código trabalhista, teríamos o direito laboral melhor 

aparelhado para atingir o seu objetivo, servindo-se da instrumentalidade do processo 

autônomo do trabalho. 

 

 

 

 



3.2 Conexão genética do Direito formal com o Direito material do trabalho 

 

 

A existência de conexão do Direito Processual do Trabalho com o Direito do 

Trabalho é geneticamente considerável, reconhecida e induvidosa, na medida em 

que uma disciplina necessita da outra, para que se tenha a atuação do direito social 

material posta contra os que resistem em conviver com ele e aceitá-lo no 

ordenamento jurídico. 

O trabalho humano, hoje amparado pelo direito laboral substantivo, através 

dos sistemas normativos pertinentes a cada país que tem na sua legislação nacional 

a matéria trabalhista, vem se desenvolvendo historicamente no tempo, sob diversas 

formas de proteção da atividade humana física ou intelectual. 

O trabalho sempre esteve na preocupação do homem, desde a antiguidade 

remota. É interessante focalizar que a Renascença marcou o início do modernismo 

no século XV, daí surgindo a renovação nas artes, na filosofia, na literatura, na 

política, nas ciências, valorizando a dignidade humana e o trabalho. 

Contudo, historicamente o Direito do Trabalho nasceu da reação ocorrida no 

século XIX, em contraposição aos industriais que exploravam os assalariados no 

sistema de produção fabril com teares mecânicos e máquina a vapor. Os operários 

se enfraqueciam, enquanto as empresas cresciam no seu poder econômico. 

Esse curto relato histórico é aproveitável sob o aspecto de informar o 

nascimento das primeiras leis protetoras do trabalho, no plano internacional, 

passando pela França, com os chamados Conseil de Proud´hommes, Alemanha e 

Inglaterra, onde foi editada a lei considerada mais importante da fase de formação 

histórica e ideológica do Direito do Trabalho (SUSSEKIND, 2004, p. 18). 



O Direito do Trabalho, contudo, passou a ser considerado como ramo 

autônomo da ciência jurídica, a partir do Tratado de Versailles de 1919, e daquela 

época a até os nossos dias, vem mantendo a sua posição de direito social, que tem 

finalidades específicas na ordem social. Assim também o Direito Processual do 

Trabalho, na sua íntima relação com aquele direito material, propõem a proteção da 

parte mais fraca na relação de trabalho ou emprego, que é o operário. 

Como o Direito do Trabalho garante suprimento material ao trabalhador, 

através do salário, é opinião pacífica na doutrina que a verba salarial tem natureza 

alimentar, e por isso, as normas de direito processual devem garantir a celeridade na 

solução do conflito de interesses entre o patrão e o empregado. Daí surgem as 

características do Direito do Trabalho, na perspectiva da conexão genética com a 

índole do processo do trabalho. 

Em verdade, há, inquestionavelmente, uma inteiração do Direito Processual 

do Trabalho com o Direito do Trabalho, afirmando-se mesmo que aquele é 

complemento deste, quando garante a atuação das normas materiais, pela via da 

solução judicial buscada pelo autor da ação, embora se considerando a autonomia 

de cada disciplina e a diversidade finalística de cada área de atuação.  

Rodrigues Pinto (1991, p. 31) nos transmite o seu entendimento do tema na 

forma seguinte: 

 

A coexistência dos dois conjuntos giza os campos peculiares do direito 
material e do direito formal. Esses campos precisam ser absolutamente 
distinguidos e separados, graças ao tipo de interesse de cada um. Mas 
seria errado isolá-los, pois o direito processual é prolongamento do 
material, emprestando, sempre que necessário, uma espécie de aval à sua 
eficácia. 
 

A proteção do trabalhador, economicamente fraco, consolidada na legislação 

social, não recebe nenhuma contestação na atual realidade, diante de novos 



modelos de relações jurídicas de trabalho, que acompanham as transformações 

econômicas, sociais e políticas do mundo contemporâneo. Mas o direito material, 

cuja atuação nem sempre será utilizado para obter relações jurídicas pacíficas entre 

os atores sociais, “não prescindiria de um prolongamento formal para cujo estuário 

convergissem os conflitos suscitados pela nova ordem de relações jurídicas” 

(RODRIGUES PINTO, 1991, p. 32). 

Saliente-se que as relações jurídicas de direito material funcionam como 

única fonte de conflitos de interesses. E por isso, a inteiração ou conexão genética 

do ramo material com o ramo formal.  

 

 

3.3 Envelhecimento do Processo do Trabalho diante dos novos tempos 

 

 

Não são poucos os estudiosos do tema cujas opiniões convergem para o 

reconhecimento de que as normas processuais trabalhistas envelheceram com o 

correr do tempo. Fundamentalmente concentradas no corpo da Consolidação das 

Leis do Trabalho (arts. 763 a 910), editadas em 1943, essas normas consolidadas e 

outras dispersas em diversos comandos normativos vigentes, inclusive no Código de 

Processo Civil, na atualidade, não atendem ao valioso princípio da celeridade 

processual, no debate judicial do direito substantivo do trabalho. 

O direito de ação, portanto, deve fazer-se acompanhar de julgamento rápido, 

sobretudo em demandas trabalhistas, já que o salário inegavelmente representa 

verba de natureza alimentar.  



Por esta circunstância, a razoabilidade do prazo, para não se dizer urgência 

na edição do provimento aguardado pelo autor ou o demandado na pretensão 

ajuizada, torna-se mais importante diante dos figurantes da relação processual, na 

Justiça do Trabalho. 

Em alguns países, existe nas respectivas constituições a estipulação de prazo 

razoável para a solução de demandas judiciais, tutela que se revela necessária ao 

processo do trabalho, porque a demora prejudica o empregado quando o direito que 

postula é notoriamente procedente. 

O processo do trabalho codificado, autônomo, como se defende neste 

trabalho, assimilaria as tutelas de urgência previstas nos artigos 273 e 461, do 

Código de Processo Civil, dando-lhes efetividade menos burocrática. Nada impede a 

antecipação de tutela na Justiça do Trabalho.  

As tutelas de urgência seriam, no processo do trabalho, um instrumental de 

grande valia para reduzir o tempo percorrido entre a primeira audiência e a solução 

definitiva da lide, passando o processo por uma imensa esteira recursal que gera na 

mente do trabalhador uma expectativa infinita de ver reparado o seu direito material 

negado pelo empregador. 

No tema antecipação de tutela, devemos reconhecer que o direito processual 

civil é mais avançado do que as normas processuais do trabalho. 

Ora, o processo civil evoluiu e o processo do trabalho não registra evolução 

significativa. Entretanto, a evolução do processo civil, exceto em dadas situações, e 

ainda se mantendo, na sua estrutura normativa, procedimentos de enorme teor 

burocrático e grande elenco de recursos, não serve ao processo do trabalho, do 

ponto de vista principiológico. Por isso que se defende a codificação processual 

trabalhista moderna e atenciosa aos princípios do processo do trabalho.  



Sobre o tema em foco, comenta-se que as normas processuais do trabalho 

contidas no corpo da CLT, cujas normas de direito material também envelheceram, 

não atendem às exigências da vocação de um processo moderno, contextualizado 

na realidade da distância cada vez maior entre o empobrecimento do trabalhador e a 

ampliação do poder econômico do capitalismo globalizado. 

Vale reconhecer que, com mais de sessenta anos, a CLT envelheceu no 

tempo, e desde 1943, não foram introduzidas modificações expressivas nas normas 

processuais, enquanto em outros ramos do Direito, as mudanças seguem o 

dinamismo da vida humana, citando-se como exemplos de alterações significativas, 

as ocorridas com o Código de Processo Civil e com o Código Civil, nos últimos 

tempos. 

Tem sido proclamado no meio trabalhista, pelos operadores do Direito laboral, 

que a separação das normas de direito processual  das normas de direito material  

do trabalho seria de enorme conveniência, e revelaria o senso de modernidade 

nesses conjuntos normativos. 

 

 

3.4 Necessidade de restrições de recursos protelatórios 

 

 

A proposta que se sustenta na defesa do processo do trabalho com 

autonomia, além de ter o aval da maior parte da doutrina, caminha na direção de sair 

da influência do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao excesso de 

procedimentos e recursos, muitas vezes utilizados pelas partes para travarem o 

andamento do processo. 



A autonomia que se pretende, amparada pela codificação, aproveitaria o que 

há de informal e célere nas normas processuais trabalhistas, melhorando a sua 

eficácia e mesmo incorporando alguns institutos do processo civil que se 

identifiquem mais com o processo trabalhista. Como a situação inversa é inviável, ou 

seja, as normas processuais trabalhistas se incorporam no CPC, caberia ao 

processualista não só compatibilizar as normas, como produzir outras que 

resultassem na celeridade. 

A redução das alternativas recursais, naquilo que seria uma codificação 

processual trabalhista enxuta e desburocratizada, é um ideal de modernização do 

processo do trabalho compatível com a moderna competência da Justiça do 

Trabalho. E nessa perspectiva, seria analisado o conjunto probatório adequado à 

fase de conhecimento, inclusive provas testemunhais na qualidade e na quantidade. 

As medidas cautelares, que não existem com tratamento próprio na CLT, 

exceto o caso de transferência de empregado por meio de sustação liminar, 

poderiam ter definição específica no código processual autônomo. 

Por outro lado, a intervenção de terceiros no processo do trabalho, exceto os 

embargos de terceiros, poderia ser vista com restrição, porque também é uma das 

formas de protelação do andamento processual. 

É induvidoso que o processo do trabalho tem peculiaridades que o distinguem 

nitidamente do processo civil, na sua função de compor os dissídios individuais e 

coletivos, envolvendo empregado e empregador. As diferenças de maior visibilidade, 

dentre outras, dizem respeito à intensa oralidade, ao princípio dispositivo, ao jus 

postulandi das partes, á informalidade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias. 

Na perspectiva de reduzir a longa caminhada recursal, dever-se-ia, portanto, 

implantar o juizado especial trabalhista, e adotar a irrecorribilidade como regra, 



enquanto a interposição de recurso seria a exceção, em casos que não se 

revelassem nitidamente protelatórios. 

Evidentemente, o debate sobre a autonomia do processo do trabalho ainda é 

volumoso e se coloca entre as teorias monista e dualista. Para os defensores da 

primeira, o Direito Processual é um só, com normas e conteúdos idênticos e 

adaptados a determinada especialidade. A teoria dualista sustenta a autonomia do 

Direito Processual do Trabalho com a presença no mundo jurídico do Direito Material 

do Trabalho, para o qual o processo serve de instrumento. 

Embora com estrutura autônoma, se viesse a conquistar, o Processo do 

Trabalho poderia dispor do Processo Civil, ainda como fonte subsidiária, porque 

autonomia como ramo da Ciência jurídica não significa necessariamente isolamento 

de outro ramo jurídico. 

A teoria dualista, portanto, justifica plenamente a necessidade de um Código 

de Processo do Trabalho, sob o raciocínio de que, o Direito do Trabalho, não se 

confundindo com outros ramos do Direito, assim também o Direito Processual do 

Trabalho não se confunde com o Direito Processual comum. 

Um exemplo de como o Processo do Trabalho se revela procedimento 

híbrido, ora se encaminhando com as suas próprias regras, ora adotando regras do 

Processo Civil, vemos no caso do art. 836 da CLT, que cuida da Ação Rescisória, 

sem especificar a sua disciplina processual, o que só encontramos no art. 485 e 

seguintes do CPC. 

As preocupações com um Código autônomo do Processo do Trabalho, devem 

centrar-se em facilitar o acesso dos empregados à Justiça, com a menor 

complexidade possível, para reduzir as possibilidades recursais e o tempo da 

solução da lide. 



3.5 Direito de recorrer identificável como abusivo 

 

 

O novo código processual do trabalho deveria estar atento para os abusos 

que as partes cometem com a interposição de recursos meramente protelatórios. E, 

embora sem descurar do princípio do contraditório, ampla defesa e duplo grau de 

jurisdição, previstos na Constituição, poder-se-ia encontrar mecanismos para filtrar a 

legitimidade dos recursos. 

O recurso de revista já tem uma razoável filtragem para chegar ao TST, que 

às vezes só tem seguimento mediante agravo de instrumento. O filtro deveria voltar-

se, então, para o agravo de instrumento. 

O processo, na visão de Nascimento (1986, p. 1), “tem por finalidade principal 

evitar a desordem e garantir aos litigantes um pronunciamento do Estado para 

resolver a pendência e impor a decisão”. Mas o direito de recorrer “não corporifica 

garantia constitucional como equivocadamente sustentam alguns juristas” (BEBBER, 

2003, p. 131). Sob essa ótica, a Constituição prevê o duplo grau de jurisdição como 

princípio e não como garantia. 

No CPC estão normas de exigência do dever de honestidade das partes e 

procuradores no processo, estabelecendo sanções aos descumpridores. 

Vê-se, portanto, que não é absoluto o direito de recorrer. E quem não tem 

direito a sustentar, ou interesse legítimo a proteger, ao formular pretensões 

recursais, estaria cometendo abuso de direito. 

Theodoro Júnior apud Bebber (2003, p. 136), assinala que no “processo, as 

partes têm o direito de ampla defesa, mas esse poder não pode, sem justa causa, 

transformar-se em obstáculo à rápida solução do litígio”. 



No dia-a-dia da Justiça do Trabalho, muitas empresas reclamadas, 

procurando fugir dos riscos da reclamatória, voltam-se para a denunciação da lide 

para trazer ao processo outra empresa ou pessoa, imputando-lhe o crédito em favor 

do reclamante. São muitas as alegações que as empresas denunciantes formulam, 

na tentativa de se isentarem do ônus trabalhista que lhes é cobrado em juízo. 

Pelo instituto da denunciação da lide, há o desdobramento de partes no 

processo. No direito do trabalho, o uso do instituto pela reclamada denunciante teria 

o apoio do art. 70, inciso III do Código de Processo Civil. 

Entretanto, a denunciação da lide, na visão da doutrina, é incompatível com o 

processo do trabalho, falando-se mesmo de rejeição. 

Outros institutos de intervenção de terceiros no processo do trabalho também 

devem ser vistos com cautela pelo juiz, para não resultarem em efeito protelatório na 

solução da demanda. Um Código de Processo do Trabalho se preocuparia com a 

seletividade da matéria processual civil que viesse a ter adaptação aos princípios da 

norma processual do trabalho. O Juiz, ao analisar o teor da peça recursal, procuraria 

identificar o mínimo de causa justa  na motivação do recurso, para autorizar o seu 

seguimento, na Primeira Instância, podendo, de pronto, deferir ou indeferir, como 

acontece com o recurso de revista, mas com a faculdade de indeferir, também, o 

agravo de instrumento porventura interposto contra a decisão obstativa do 

seguimento do recurso. Com atitude jurisdicional dessa natureza, seriam evitados 

recursos temerários e de má fé. 

Em verdade, o abuso de direito no processo se ajusta aos recursos com a 

finalidade maliciosa do empregador de alongar no tempo indefinido a solução da 

contenda, em prejuízo do reclamado, no caso do processo trabalhista. 



Antonio Álvares da Silva (1998, p. 144), defendendo a instituição de Juizados 

Especiais Trabalhistas, e criticando a burocratização do processo que contribui para 

incentivar o abuso do direito de recorrer, destaca que:  

 

Em torno da simplicidade de um conflito em que um empregado (ou, 
melhor dizendo, um desempregado) pleteia um acerto de contas de um 
crédito alimentar, montou-se uma gigantesca estrutura burocrática que 
custa ao País quase três bilhões de reais anualmente. É preciso simplificar 
esta máquina e colocá-la num plano compatível com o mundo 
contemporâneo.  

 

Evidentemente, do lado do autor/reclamante também podem, e acontecem, 

casos de litigância de má-fé, que produzem morosidade na solução da lide, e que 

devem ser apreciados sob a identificação de pretensão temerária, para coibi-la. E a 

esse respeito, complementa o jurista mineiro supracitado (1998, p. 137) : 

 

Não podemos deixar impune o freqüente abuso do direito de ação de 
certos empregados que, trabalhando alguns dias, fazem reclamações 
absurdas e infundadas, com finalidade meramente retaliadora, tomando 
tempo do empregador e sobrecarregando a Justiça. Esta deturpação 
precisa ser corrigida e o mau empregado, tanto quanto o mau empregados, 
precisa ser punido. 

 

Sobre o tema, convém salientar o entendimento jurisprudencial expendido 

pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, publicado no Diário Oficial da União, 

em edição de 3 de março de 2000, com a ementa do acórdão no seguinte teor: 

 

Recurso manifestamente infundado. Abuso do direito de recorrer. 
Imposição de multa à parte recorrente (CPC, art. 557, § 2º, na redação 
dada pela Lei n. 9.756/98). Prévio depósito do valor da multa como 
requisito de admissibilidade de novos recursos. Valor da multa não 
depositado. Embargos de declaração não conhecidos. 

 

E ainda mais, no teor do acórdão está dito que: 

 



O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, 
pois essa é uma idéia que se revela frontalmente contrária ao dever de 
probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé – 
trata-se de parte pública ou de parte privada – deve ter a sua conduta 
sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, 
que não podem tolerar o abuso processual como prática 
descaracterizadora da essência ética do processo. 
 

A conduta da doutrina majoritária e da jurisprudência se desenvolve no 

sentido de condenar a prática do direito abusivo de recorrer, pela lesão que um 

recurso temerário causa à ética e ao próprio princípio da razoabilidade, que são os 

pilares principais da conduta do homem na sociedade. 

Saad (2004, p. 102), acentua que “de fato, o uso imoderado e injustificado do 

direito de recorrer não só retarda a prestação jurisdicional a que tem direito o 

cidadão, como também desrespeita a lealdade – um dos postulados ético-jurídicos 

do direito processual”. 

Tal uso imoderado do direito de recorrer, na maioria dos casos, é explorado 

pelos entes públicos, que já têm o assunto resolvido e pacificado, pela Justiça, 

contra a pretensão deles, mas insistem usando de todos os recursos legalmente 

previstos, no famoso esquema do recorrer para ganhar tempo. 

No Código de Processo Civil, com a nova redação do art. 14, advinda da Lei 

10.358/01, no art. 14, inciso V e seu parágrafo único, há previsão da obrigação das 

partes de cumprirem as decisões judiciais, e quem não cumprir fica sujeito à punição 

de multa. Tais regras valem para o processo do trabalho, pela aplicação subsidiária 

do CPC. Pelas regras processuais civis, não só as partes e seus procuradores têm 

essa obrigação, mas quaisquer pessoas que participem do processo. 

Castro Filho (1960, p.104), em opinião interessante sobre o tema, afirma: 

 

Assim, toda vez que, ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito 
subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos 
não só o texto legal, mas também as normas éticas que coexistem em todo 



sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício do seu direito 
subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso 
do direito. 
 

O abuso do direito de recorrer não é aceito desde os períodos históricos mais 

distantes, e assim também no direito comparado mais recente, como no Código de 

Processo Civil italiano de 1940, e em outros países que adotam codificação 

Processual Civil. 

Dentre as várias formas de abuso de direito a protelação da lide, no Foro 

trabalhista, é a de maior sensibilidade, na medida em que retarda o alcance pelo 

trabalhador do que lhe pertence, com base na legislação social, e reconhecido pela 

Justiça. 

A prática do abuso de direito processual deve merecer a repressão do Juiz, 

embora com conduta equilibrada para examinar os fatos, sem ser negligente, mas 

fazendo cumprir a missão teleológica do processo, visando à efetividade do 

sentimento de justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Fato jurídico de grande importância nos dias de hoje é a reforma do Poder 

Judiciário, introduzida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, parcialmente em 

vigor, especialmente na parte que amplia a competência da Justiça do Trabalho, 

conforme a alteração do art. 114 da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 114. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;   
II – as ações que envolvam exercício do direito de Greve; 
III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o 
ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvando o disposto no art. 102, I, o; 
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 
da relação de trabalho; 
VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, 
I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 
IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 
lei. 
§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3º.  Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 

 

Ora, diante dessa nova realidade jurisdicional da chamada Justiça obreira, 

mais razão têm os defensores da criação do Código de Processo do Trabalho, no 

qual se incorporem mecanismos modernos para o efetivo alcance da celeridade na 



solução das demandas trabalhistas. Não devemos esquecer, também, da 

necessidade de alterar a estrutura dos serviços da Justiça, oferecendo-lhe meios e 

recursos materiais e humanos para que possa enfrentar os desafios dos novos 

tempos. 

A reforma do Poder Judiciário vem sendo discutida há muito tempo e 

desenhada como a salvação da Justiça, na perspectiva de eliminar todos os seus 

problemas históricos. Seria muito bom que acontecesse o milagre da superação de 

todas as dificuldades do Judiciário, por conta da reforma em foco. Ocorre que as 

primeiras avaliações do conteúdo da reforma não levam ao convencimento de que 

tudo que existe de erro na missão da Justiça será consertado. 

De fato, o grande problema da Justiça, além da morosidade com que se 

movimenta, é o acesso a ela pelas camadas mais pobres da população, que têm o 

direito a postular, mas não têm capacidade financeira para buscá-lo no Foro. Apesar 

do instituto da assistência judiciária, e dos juizados especiais, mesmo assim há uma 

carga burocrática a enfrentar que desanima as pessoas. 

Na Justiça do Trabalho, as dificuldades são mitigadas pelos princípios do 

processo do trabalho, sobretudo o da informalidade e da oralidade, além do juris 

postulandi. 

Contudo, tratando-se de reforma do Poder Judiciário, o primeiro passo foi 

dado, restando aprofundá-la, para incorporar a ela as virtudes da operacionalidade 

de normas processuais modernas, eficientes e menos burocráticas, no processo 

civil, e se aplicando também no que se defende como Processo autônomo do 

trabalho. 

Não adianta muita coisa a criação de órgãos de superestrutura para controle 

externo ou com outras denominações, senão forem atacados os grandes males da 



Primeira e Segunda Instâncias, nas questões jurisdicionais e administrativas, com a 

visão e a sensibilidade postas na necessidade de agitar o Poder Judiciário, para que 

não se afunde cada vez mais na morosidade improdutiva e cansativa para os 

usuários. 

 

 

4.1 Nova competência material da Justiça do Trabalho 

 

 

A reforma constitucional que alterou a competência da Justiça trabalhista 

proporcionou nova compreensão do Direito do Trabalho, na medida em que trouxe 

para essa Justiça, além do trabalho subordinado que nela já se encontrava, outros 

tipos de trabalho prestado por pessoa física. Portanto, o trabalho humano em 

qualquer atividade, até o prestado na administração pública, passou a ter a Justiça 

do Trabalho como sede legal de solução de conflitos entre as partes envolvidas, 

embora eventualmente esteja suspensa a eficácia da ampliação aos servidores 

públicos, por medida liminar expedida pelo Supremo Tribunal Federal, através do 

seu Presidente. 

Com a ampliação da competência da Justiça obreira, o trabalho humano sai 

fortalecido, na medida em que dispõe de um Órgão judiciário especializado para 

decisão de demandas pertinentes, juntando-se as regras do novo texto 

constitucional com aquelas que já existiam contidas no art. 1º, inciso IV e art. 170 da 

Carta Magna. 

Mas o sucesso da nova competência material depende do apoio de regras 

processuais mais simples, que possam tornar concretos os princípios da celeridade 



e da informalidade na instrução dos processos. Diz-se, a partir da reforma em foco, 

que estamos diante de uma nova Justiça do Trabalho, onde o Juiz trabalhista deixou 

de ser um operador especializado do direito, para ser um clínico, como se 

estivéssemos tratando da área médica. 

Assim, o Juiz do trabalho vai agir, na sua jurisdição, na solução de 

conflitos que envolvam qualquer relação de trabalho, desde que o objeto da relação 

jurídica seja o trabalho humano. 

Francisco Rossal de Araújo (2005, p. 82) entende que  

 

A conexão entre a definição jurídica de relação de trabalho – tema de 
direito material – e a atribuição de competência da Justiça do Trabalho – 
tema de direito processual – é muito importante e serve para demonstrar 
como um ramo da ciência jurídica pode influenciar em outro, apesar da 
pretendida separação teórica entre direito material e direito processual. 

 

Mas atual definição de competência não se resume apenas à especificidade 

das relações de trabalho, na medida em que avança para outros campos, segundo a 

prescrição do citado art. 114 da Constituição. E, por conta também dessa nova 

competência, o processo do trabalho não pode ficar parado no tempo, sem atender, 

nos dias de hoje, com a operacionalidade necessária, às demandas sempre em 

número crescente que batem às portas do Judiciário trabalhista. 

A expressão relação de trabalho inscrita na nova competência da Justiça do 

Trabalho, tem efetivamente um alcance maior do que aquele contido no texto legal 

anterior, alcançando qualquer tipo de trabalho prestado por uma pessoa física a 

outra pessoa física ou jurídica. 

A Emenda Constitucional 45/2004 trouxe inovações que, em verdade, podem 

ser traduzidas em nova Justiça do Trabalho, abalando mesmo a sua estrutura até 

então existente. 



Quanto à reforma do Poder Judiciário, no todo, há uma discussão corrente 

sobre a operacionalidade do que está anunciado, no que diz respeito à eficácia das 

novas regras  para resolverem os graves problemas da Justiça brasileira. 

Contudo, no que se refere à Justiça do Trabalho, com a ênfase que a nova 

competência fornece ao trabalho humano, e não mais à relação de emprego que 

alcança o apenas o trabalho subordinado, é possível considerar que houve avanço 

significativo. 

No que nos cabe considerar como alteração advinda da referida Emenda 

Constitucional 45/04 sobre a Magistratura em geral, não se visualiza  amplitude na 

mudança, mas apenas algumas medidas e exigências que visam ao melhor 

desempenho dos magistrados sob o princípio da moralidade administrativa. 

Rodrigues Pinto (2005, p. 220), identifica as situações com pequena 

alteração, diante do texto anterior, naquilo que considera reflexos da Reforma do 

Poder Judiciário, conforme explicita adiante: 

 

A magistratura trabalhista os recebe a partir das emendas feitas ao 
Capítulo III (“Do Poder Judiciário”) com extensão ao Capítulo IV, Seção I 
(“Do Ministério Público”) da Constituição Originária, como sejam: 
- exigência de comprovação de atividade jurídica para inscrição em 
concurso de ingresso na carreira (art. 93, I); 
- aferição do merecimento para promoção conforme o desempenho e pelos 
critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, 
além de pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos de aperfeiçoamento (art. 93, III); 
 previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção 
de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de 
vitaliciamento (art. 93, IV); 
- participação em curso oficial ou reconhecido por escola de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados (art. 93, IV); 
- oficialização da Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de 
Magistrados, ainda ao Superior Tribunal de Justiça, com atribuição para 
regulamentar cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira (art. 
105, parágrafo único, I); 
- instituição da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Magistrados do Trabalho, adida ao Tribunal Superior do Trabalho, com 
atribuição para regulamentar cursos oficiais para ingresso e formação na 
carreira (art. 111-A, § 2º, I); 
- exigência de residência do magistrado na respectiva comarca (rectius, 
sede do juízo), salvo autorização do tribunal (art. 93, VII); 



- proibição de recebimento, a qualquer título ou pretexto, de auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, 
ressalvadas as exceções previstas em lei (art. 95, IV); 
- instituição do controle externo do exercício da jurisdição, através da 
criação de Conselho integrado à estrutura do Poder Judiciário, com poder 
sancionador de seus órgãos e agente (art. 92, I-A), (c.c. art. 130-A); 
- impedimento à promoção do magistrado que injustificadamente retiver 
autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao 
cartório (rectius, ou secretaria) sem o devido despacho ou decisão (art. 93, 
II, d); 
- controle do exercício regular da função jurisdicional e das funções 
auxiliares por Ouvidorias federais com atribuição para receber e 
encaminhar reclamações de interessados (art. 103-B, § 7º); 
- proibição de férias anuais coletivas aos órgãos de graus superiores da 
jurisdição e manutenção de plantões permanentes, em todos os graus, nos 
dias sem expediente forense (art. 93, XII); 
- garantia explícita de ampla defesa nos processo sobre recusa de 
promoção por antiguidade (art. 93, II, d) e nos processos disciplinares (art. 
103-B, III). 
É fácil ver que as normas dirigidas a toda a magistratura e daí refletidas na 
trabalhista, não podem ser tidas como de reforma do Poder Judiciário 
porque, na verdade, a magistratura saiu da EC. N. 45/2004 exatamente 
como entrou. Nelas só há mudança de redação ou acréscimo de medidas 
de mais severo controle da carreira e do desempenho de seus integrantes, 
sob inspiração do princípio de moralidade administrativa. 
Nada, porém, chega a ser seque inédito, pouco passando do nível de 
melhorias do regramento anterior. 

 

Com relação à Justiça do Trabalho, a Reforma introduzida pela Emenda 

Constitucional 45/04, diz respeito à atividade jurisdicional ininterrupta (art. 93, XII), 

proporcionalidade entre o número de órgãos jurisdicionais, a demanda e a 

população (art. 93, XIII), Justiça itinerante e descentralização do 2º Grau (art. 115, 

§§ 1º e 2º), tudo da Carta Magna vigente, com o seu texto original alterado pela 

reforma em questão. 

No que se refere ao processo, Pinto (2005, p. 222) considera que são visíveis 

determinados reflexos, conforme a sua afirmativa: 

 

O processo sofre os seguintes reflexos: 
- garantia explícita de razoável duração do processo e de meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXXVIII); 
- distribuição imediata de todos os processos recebidos pelos órgãos 
jurisdicionais (art. 93, XV) e pelo Ministério Público (art. 129, § 5º); 
- garantia explícita de publicidade dos atos, nos processos judiciais (art. 93, 
IX) e administrativos (art. 93, X); 
- atribuição de efetivo vinculante às decisões do STF em ações ADIN´s, 
ADC´s (art. 102, III, § 2º) e faculdade de atribuição de efeito vinculante pelo 



STF a súmulas de sua jurisprudência, nas condições estabelecidas (art. 
103-A); 
- criação do pressuposto específico de admissão do Recurso Extraordinário 
por exigência de demonstração da repercussão das questões 
constitucionais (art. 102, I, § 3º); 
- instituição da súmula vinculante em matéria de Recursos extraordinários 
(art. 103-A e §§); 
- criação de varas especializadas em conflitos fundiários com competência 
exclusiva para o julgamento das questões agrárias (art. 126). 

 

É interessante observar que o Processo do Trabalho deve ter como virtudes 

inafastáveis a celeridade e a economia processuais, que se constituem em princípios 

do maior respeito no sentido de viabilizar  a efetiva prestação jurisdicional. 

Evidentemente, a expectativa de todos os operadores do Direito é que as 

medidas que vieram propostas no teor da Reforma do Judiciário, sejam efetivamente 

implementadas, e no que tem pertinência com a Justiça do Trabalho, aqueles 

princípios têm inegável procedência, diante da finalidade teleológica do Direito 

Processual do Trabalho em correspondência com o Direito Material do Trabalho, 

formando ambos a instrumentação da pacificação dos conflitos entre o capital e o 

trabalho. 

A Súmula Vinculante, no âmbito da Justiça do Trabalho, se for possível 

aplicá-la, embora se expondo como equipamento de celeridade processual, pelo 

encurtamento de etapas recursais de caráter nitidamente procrastinatório, 

representa a reedição do antigo Prejulgado trabalhista, que foi retirado do mundo 

jurídico pela Lei nº 7.033/82, que revogou o art. 902, § 1º da CLT. A figura da 

Súmula, introduzida pela Reforma, não mereceu unanimidade como fator de 

celeridade nas decisões judiciais, sendo vista mesmo como limitadora da faculdade 

de convencimento de todos os juízes que operam em instâncias inferiores do 

Supremo Tribunal Federal.  

Portanto, a Súmula passa pela crítica de que, ao invés da sua criação, dever-

se-ia dotar a Justiça do Trabalho, de um Código de Processo do Trabalho, que 



disciplinasse o capítulo sobre recursos trabalhistas, de forma a criar dificuldades à 

interposição de recursos meramente protelatórios e desfundamentados no Direito 

positivo que rege a matéria. 

É inegável que a Justiça do Trabalho saiu prestigiada da Reforma do Poder 

Judiciário advinda da Emenda Constitucional 45/2004, depois de ter sido tantas 

vezes ofendida, sobretudo sob a consideração de que é uma Justiça dispendiosa 

aos cofres públicos, inútil e ineficiente. 

Diz-se que, como atualmente está posta, a competência da Justiça do 

Trabalho, ao referir-se a processar e julgar as ações oriundas da relação de 

trabalho, abre espaço para tratar de matérias trabalhista e civil, neste último caso, 

incluindo-se os diversos tipos de contratos de atividade nos quais se inclui o contrato 

de emprego. Esse raciocínio, fundado na norma legal de regência da matéria, atribui 

importância mais sensível à pessoa do trabalhador e não à matéria, incorporada à 

relação de emprego.  

Tal entendimento, valorizando a pessoa do trabalhador, coloca em posição 

menor a figura do empregado, visto que o eixo da questão se amplia entre o 

trabalhador, quando empregado, na esfera trabalhista, e o trabalhador não 

empregado, na esfera civil. 

Assim, existindo o trabalho humano, na sua execução estará o trabalhador, 

que tem acesso à Justiça do Trabalho, para discutir a matéria sob a qual tem relação 

com outra pessoa física ou jurídica, trabalhista ou não. Pinto (2005, p. 230) destaca 

que, 

 

Coerentemente com a opinião, sempre esposada, de que a vocação do 
Direito do Trabalho é para expandir-se da relação de emprego para a de 
trabalho, é curial concordamos com essa virtual reforma do Poder 
Judiciário trabalhista. Apenas entendemos que para o nosso gosto, a 
expansão no campo processual deveria vir depois da reformulação do 



Direito material, sob o muito oportuno impulso da flexibilização dos 
princípios protecionistas do trabalhador subordinado, a ser completado com 
a construção de um sistema também flexível de proteção dos demais 
trabalhadores (autônomos e para-subordinados). Por outras palavras, 
causaria melhor repercussão prática deslocar o eixo de determinação da 
competência da Justiça do Trabalho depois de estar acomodado num 
tratamento homogêneo o conjunto das relações jurídicas do trabalhados 
nos contratos de atividade – método mais ajustado no caráter 
complementar do processo em sua inteiração do Direito material. 

 

É inquestionável, assim, que as pessoas físicas que prestam atividade 

pessoal, subordinada ou não, a tomador de qualquer natureza, são alcançadas pela 

nova competência da Justiça do Trabalho, a que se inclui o direito material comum 

ou trabalhista. 

Na questão dos servidores públicos, o direito estatutário também foi atraído 

pela nova competência determinada pela Emenda 45/04, tema que tem produzido 

ampla discussão quanto ao enquadramento das relações estatutárias no Foro 

trabalhista. Este assunto foi objeto de ADIN, atacando a constitucionalidade do art. 

114, inciso I, da Constituição, que gerou a concessão de liminar pelo Ministro 

Presidente do STF, suspendendo a vigência da norma, até decisão definitiva. 

A competência, no plano do direito coletivo, tornou-se polêmica no meio 

jurídico, o que vale dizer que alguns analistas entendem que o chamado poder 

normativo se extinguiu, com a reforma em questão. A Justiça do Trabalho, por esse 

entendimento, não teria mais competência normativa para decidir questões de 

Direito Coletivo do Trabalho. Mas esta opinião não é unânime nos estudos que se 

processam a respeito do tema.  Certo é que o texto atual sobre o assunto, enfoca as 

soluções da arbitragem, da negociação direta (autocomposição) e o dissídio coletivo. 

Nessa questão, penso que um Código Processual do Trabalho poderia dispor 

sobre formas de solução para os conflitos coletivos, definindo a disciplina dos 

procedimentos com o sentido de tornar mais rápida a busca da solução adotada, 



restando resolver a questão da presença da representação sindical, necessária em 

qualquer negociação coletiva. 

Nesse cenário jurídico do julgamento de questões de Direito Coletivo, cabe 

ainda eliminar a execução da sentença normativa, pelo encaminhamento burocrático 

da Ação de Cumprimento, prevista no art. 872, parágrafo único da CLT, com a 

natureza de dissídio individual especial. A sentença coletiva, que substituiria a 

sentença normativa, seria executada de forma direta, no que se refere às cláusulas 

que foram objeto de julgamento, em processo no qual estiveram presentes a defesa 

e o contraditório. 

 

 

4.2 Mutações no paradigma trabalhista tradicional 

 

 

Desde a constitucionalização da Justiça do Trabalho a sua competência se 

manteve restrita a conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 

empregados e empregadores, incluindo outras controvérsias oriundas da relação de 

trabalho. Esse tratamento constitucional da competência material vem desde a Carta 

Política de 1946 e chegou à Constituição de 1988. 

Fundamentalmente, portanto, a competência enfocada se referia a 

empregados e empregadores. No texto de 1988, inovou-se na colocação da palavra 

trabalhadores substituindo a palavra empregados. 

Entretanto, como se encontra atualmente a competência da Justiça laboral, é 

inquestionável a sua necessidade no meio jurídico do nosso País, até porque 

estamos vivendo a globalização da economia, e assistindo à polêmica entre os 



defensores do Estado liberal e do Estado social, os últimos, na opinião de Sussekind 

(2004, p. 54),  

 

Esteados na doutrina social da Igreja ou na filosofia trabalhista advogam a 
intervenção estatal nas relações de trabalho, na medida necessária à 
efetivação dos princípios formadores da justiça social e à preservação da 
dignidade humana. 

 

As mudanças nas formas de trabalho humano são visíveis no mundo, 

atualmente. E sob esse aspecto, Grijalbo Coutinho Fernandes (2005, p. 122), 

acentua que “falamos de um mundo do trabalho sensivelmente transformado pela 

implementação de novos padrões produtivos, que impuseram mutações no 

tradicional paradigma trabalhista até então conhecido”. 

Os números alarmantes de desempregados levantados pelas instituições do 

setor, inclusive o DIEESE, dão notícia da redução de postos de trabalho, alta 

rotatividade e instabilidade de mão-de-obra, o que representa perda para o 

trabalhador, no que diz respeito à sua dignidade humana afetada pelo desemprego, 

e perde também a sociedade com a exclusão de grandes contingentes de pessoas 

improdutivas. 

Adotando-se uma visão dentro da atualidade do Direito do Trabalho, 

tendemos a admitir que estamos vivenciando uma fase de transição democrática 

deste ramo da Ciência Jurídica, a partir da Carta Política de 1988. 

Entretanto, saliente-se que toda a área jurídica vem sendo desarticulada nos 

seus modelos e paradigmas tradicionais, por conta de certas influências políticas e 

ideológicas recebidas e assimiladas pelo capitalismo, sobretudo desde a década de 

1970. 

Evidentemente, a Constituição atual demonstra significativo avanço na 

direção de favorecer o trabalhador, como desatrelar a estrutura sindical do controle 



político-administraivo do Estado e incentivar a negociação coletiva autônoma, mas 

ainda não se pode considerar o Direito do Trabalho plenamente libertado da 

estrutura sindical corporativista.  

Delgado (2005, p. 114) ressalta que, 

 

A crise e transição do Direito do Trabalho, que despontaram na Europa 
Ocidental a partir de meados ou fins da década de 1970, fizeram-se sentir 
tardiamente no Brasil, ao longo da década de 1990 – em pleno processo de 
transição democrática desse ramo jurídico detonado pela Constituição de 
1988. Essa coincidência  temporal de processos – o de democratização, de 
um lado, e, de outro, o de desarticulação radical do ramo justrabalhista – 
torna dramática a presente fase brasileira de crise e transição do Direito do 
Trabalho. Efetivamente, há inegável equívoco de se pensar viável a 
implantação, no país, de um modelo à semelhança do anglo-saxão de 
normatização autônoma e privatística (como subjacente à estratégia de 
desarticulação radical das normas trabalhistas). Entretanto, o 
reconhecimento de tal equívoco não pode, obviamente, conduzir ao 
reverso, à simplista defesa do velho modelo autoritário-centralizador 
oriundo da década de 1930. 

 

Cuida-se de observar que o modelo de organização trabalhista originário das 

estruturas fascistas da Alemanha e Itália, na primeira metade do séc. XX, foi 

substituído pelas experiências das democracias do pós-segunda guerra. 

O modelo trabalhista brasileiro se inspirou na experiência fascista italiana, e 

só em 1935 a 1937 ganhou estrutura jurídica expressiva, embora a sua primeira fase 

tenha tido início em 1930. O modelo autoritário sobreviveu até após 1964, e apenas 

em 1987 e 1988 os ventos da democratização atingiram o tradicional modelo 

trabalhista brasileiro. 

Diz-se que o modelo jurisstrabalhista, até a década de 70, tinha na sua 

composição a Justiça do Trabalho, a estrutura sindical, a legislação individual 

protetiva, o Ministério do Trabalho e o sistema previdenciário. 

A Constituição de 1988 valorizou a negociação privada ou autocomposição de 

conflitos entre trabalhadores e patrões, fazendo opção pela fórmula autônoma de 



solução do desentendimento das partes envolvidas. Delgado (2005, p. 123) assinala 

que, 

 

A Carta de 1988 trouxe, nesse quadro, o mais relevante impulso já 
experimentado na evolução jurídica brasileira, a um eventual modelo mais 
democrático de administração dos conflitos sociais no país. Impulso 
relevante, se cotejado com a história anterior do Direito Laboral pátrio. 
Impulso tímido, se comparado com as experiências dos países centrais. 
Impulso contraditório, se posto à análise com diversos outros dispositivos 
da mesma Constituição, que parecem indicar em sentido inverso à 
autonormatização social e à própria democratização do Direito do Trabalho. 

 

O significado dessa democratização exposta na doutrina enunciada se traduz 

em Direito do Trabalho mais humano, atento à dignidade da pessoa humana e 

contrário a qualquer forma de exploração do trabalhador. 

 

 

4.3 Precarização da contratação trabalhista e informalidade 

 

 

A ausência do emprego formal, com as suas portas fechadas ao acesso da 

grande massa de trabalhadores, por tantos motivos gerados pelas leis de mercado, 

sensíveis no plano nacional e no internacional, leva à precarização dos modelos 

tradicionais do contrato trabalhista. Por isso, grande contingente de pessoas 

desempregadas vai executar atividades no campo da informalidade, em prejuízo até 

para o sistema de arrecadação tributária.  

Destaca Fernandes (2005, p. 130) que “dados oficiais do IBGE (pesquisa 

mensal de emprego – PME) dão conta de que mais de 40 milhões de brasileiros 

trabalham sem qualquer vínculo formal de emprego”. Por aí, temos uma realidade 

explícita da precarização enfocada. 



Apesar dos dados sociais nada simpáticos para a estrutura principiológica do 

Direito do trabalho, e, sobretudo para a economia do País, a Justiça do Trabalho se 

modernizou com a sua atual competência. Resta a modernização do direito material 

e do direito formal.  

Busca-se com a valorização do trabalho, incluir o operário no usufruto dos 

benefícios sociais que a modernidade oferece. Mas não é tirando o emprego dele 

que se constrói a sociedade capaz de oferecer bem-estar ao todo, e especialmente 

aos trabalhadores. 

A sociedade democrática não prescinde de tratar a força produtiva do trabalho 

que os trabalhadores representam, com a merecida valorização, para, 

estabelecendo os direitos fundamentais do cidadão e os pilares do Estado 

Democrático de Direito, fazer com que os trabalhadores tenham uma vida digna, 

com emprego garantido e inclusão social. Só assim, temos uma democracia capaz 

de colocar o cidadão dentro do conceito de civilização moderna. 

No caso brasileiro, esse patamar civilizatório mínimo está dado, 

essencialmente, por três grupos convergentes de normas trabalhistas heterônomas: 

as normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, as ressalvas parciais 

expressamente feitas pela própria Constituição: art. 7º, VI, XIII e XIV, por exemplo); 

as normas de tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno 

brasileiro (referidas pelo art. 5º, § 2º, CF/88, já expressando um patamar civilizatório 

no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas legais 

infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora 

(preceitos relativos à saúde e segurança no trabalho, normas concernentes às bases 

salariais mínimas, normas de identificação profissional, dispositivos 

antidiscriminatórios, etc.). 



Vemos que a legislação trabalhista brasileira, em todos os seus sistemas 

normativos propõe a proteção do trabalhador de forma ampla, e sempre adaptando 

esse efeito protetor à valorização da pessoa. Mas os tempos atuais, sobretudo, 

pelos efeitos da globalização, com a tendência da flexibilização ou 

desregulamentação da legislação trabalhista, a redução dos postos de trabalho, 

empurram a relação de emprego tradicional para o terreno da precarização. 

A Associação Comercial de São Paulo, em pesquisa encomendada a Toledo 

& Associados (Revista Anamatra, n. 42, p. 17), indica que: 

 

Somente 21% da população economicamente ativa na capital paulista, tem 
a carteira assinada. Para Jaime Mezerra, diretor adjunto do escritório da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, esta redução dos 
números de trabalhadores no setor protegido “é um mecanismo crucial 
para entender porque não há melhora na distribuição de renda no país, que 
continua sendo um “showcase” internacional pela concentração dos 
benefícios do progresso técnico. 

 

Os dados demonstram que, a partir da década de 90, a globalização fez 

aumentar a desigualdade entre as nações, resultando em que os países mais 

desenvolvidos tiveram melhores resultados econômicos e sociais, gerando a queda 

no desemprego, enquanto as nações não desenvolvidas tiveram queda no PIB e 

aumento do desemprego, estas se deparando com o fenômeno da verdadeira 

precarização do trabalho formal. 

Com aumento do desemprego e até 2004, na competência da Justiça do 

Trabalho menor, ou seja, cuidando quase exclusivamente da relação de emprego 

houve efetivamente uma situação de referências depreciativas a Justiça obreira, na 

medida em que aquilo de que tratava estava sendo reduzido, que era o trabalhador 

com carteira assinada ou vinculado ao emprego sem carteira assinada. 



Mesmo assim, diante do fenômeno da precarização do trabalho formal a 

justiça trabalhista apresenta números expressivos da sua eficiência no cumprimento 

da missão a que se destina. 

 

 

4.4 O desprestígio histórico do Direito do Trabalho no Brasil 

 

 

A identificação do desprestígio do Direito do Trabalho é visível historicamente, 

no nosso País, onde não se pode apontar uma vivência democrática ao nível do que 

ocorreu na Europa ocidental. 

As grandes maiorias da população vêm sendo excluídas da sociedade, e com 

isso, o Direito do Trabalho, como produto social, vem ficando a reboque da exclusão 

social dos menos favorecidos. 

Delgado (2005: p.115) afirma que,  

 

após o surgimento da Carta Magna de 1988, fortaleceu-se no país, no 
âmbito oficial e nos meios privados de formação de opinião pública, um 
pensamento estratégico direcionado à total desarticulação das normas 
estatais trabalhistas, com a direta e indireta redução dos direitos e 
garantias laborais. 

 

O Direito do Trabalho vem sendo aplicado a reduzido setor do universo do 

trabalho, tornando-se mais visível o desprestígio a partir de 1964 e durante o 

governo autoritário, já que não interessa aos ditadores a inclusão social e por via de 

conseqüência, os comandos normativos do direito obreiro. 

Evidentemente, com o advento da Constituição de 1988, o ciclo de 

desprestígio foi atenuado, devido ao regime democrático recuperado, depois de 



tantos anos de regime autoritário. O direito ao trabalho foi erigido a direito 

fundamental, embora se visualize a falta de conexão entre as regras jurídicas e o 

mercado de trabalho, este cada mais restrito, e tendendo sempre a substituir a mão 

de obra humana pela automação dos sistemas produtivos. 

De um modo geral, os ramos jurídicos sofrem influência dos regimes 

autoritários, com a restrição da liberdade de locomoção, de opinião, de imprensa, 

com reflexos no Direito do Trabalho, também, o que acontece através de 

mecanismos da própria estrutura operacional do regime. 

É interessante observar que a reforma do Poder Judiciário, que durou 12 ou 

13 anos tramitando no Congresso Nacional, tornou evidente a cultura do 

desprestígio do Direito do Trabalho, de forma lamentável, que foi tão exposta ao 

longo dos anos 90 no Brasil. Não é novidade para todos que militam no foro 

trabalhista, que esse desprestígio no Brasil mostrou-se em posição antagônica com 

o que aconteceu nos países capitalistas europeus onde se valorizou a inserção 

social. 

A Democracia Social no Ocidente sofreu o impacto das conquistas 

socioeconômicas das macropopulações nas sociedades capitalistas, fomentando-se 

a idéia de que seria atingido o avanço da democracia, apagando a sua matriz 

filosófico-cultural, perdendo-se a noção de trabalho e emprego como valores e 

fundamentos do direito contemporâneo. 

Delgado (2005, p. 296), considera que: 

 

No Brasil – onde sequer se havia construído qualquer projeto de Democracia 
Social, com suas conquistas e garantias em benefício das grandes maiorias 
populacionais, a reunião, na década de 1990, do velho padrão cultural 
excludente aqui hegemônico, com as novas vertentes intelectuais 
justificadoras do descompromisso social, tudo conduziu a um movimento 
irreprimível de fustigação e desprestígio do Direito do Trabalho. 

 



É forçoso reconhecer que, consentido o desprestígio do Direito do Trabalho, 

leva a ocorrência do desprestígio da própria Justiça do Trabalho no seu papel social 

de contribuir para a busca da justiça social no contexto jurisstrabalhista. 

Vale mencionar o período de governos autoritários a partir de 1964, que 

perdurou por 20 anos, onde não havia política pública voltada para a inclusão social, 

e dessa forma, o Direito do Trabalho perdia terreno. O aparato justrabalhista do 

sistema militar incluindo os órgãos administrativos do poder executivo, não operava 

com preocupação social. A mudança em todo esse sistema só ocorreu com a 

Constituição de 1988, que restabeleceu a democracia, com a concessão de 

liberdade aos cidadãos e voltada para a inclusão social das grandes camadas da 

população, com reconhecimento dos direitos sociais e da dignidade humana do 

trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 TENTATIVAS DE CELERIDADE À SOLUÇÃO DOS DISSÍDIOS 

 

 

Nas últimas décadas têm surgido na legislação trabalhista brasileira, diversos 

diplomas legais inspirados na pretensão de agilização do processo do trabalho. 

Sabemos que o processo do trabalho envelheceu, porque se encontra no conteúdo 

da CLT, misturado com o direito material, que também não sofreu alteração 

significativa nestes últimos sessenta anos. 

Os espaços da Justiça do Trabalho estão lotados de processos em 

andamento, e a cada dia chegando mais, sem que se tenha uma solução concreta à 

vista, para dar andamento rápido às demandas. 

Em sede trabalhista, não se pode imaginar Justiça lenta e de longo caminho 

para atingir o seu objetivo, que é solucionar a lide na extremidade da qual se 

encontra uma parte fraca, que é operário, que tem no seu ganho salarial o pilar 

econômico da sua subsistência e da sua família, dada a natureza alimentar do seu 

salário. 

Pensando assim, e provavelmente bem intencionados, os legisladores 

elaboraram leis que, enquanto não se obter o convencimento nos meios jurídicos da 

necessidade de um Código autônomo do trabalho, com o enxugamento de todas as 

leis processuais esparsas, poderiam minorar o sofrimento daqueles que aguardam 

por longo tempo uma decisão da Justiça do Trabalho. 

A percepção que se alcança nesse cenário processual-trabalhista atual, é 

que, com o excesso de recursos e normas dispersas, o processo se desenvolve 



mais para complicar do que para facilitar a solução do conflito entre os atores da 

demanda. 

Em verdade, os diplomas legais editados, conforme se verá adiante, criaram 

instrumentos de atuação judicial e extrajudicial, em socorro à Justiça do Trabalho, 

quanto ao congestionamento processual, mas o funcionamento  de tais instrumentos  

não vem apresentando resultado satisfatório.  

 

 

5.1 Rito Sumário 

 

 

A instituição do rito sumário decorreu da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 

1970, que se referiu às chamadas causas de alçada, de valor até dois salários 

mínimos, em dissídios individuais, e cujas decisões não admitem recurso à Instância 

superior, exceto se tratar- se de matéria constitucional. A ação se resolve com o Juiz 

da Vara do Trabalho ou o Juiz de Direito exercendo a jurisdição trabalhista. 

Tal iniciativa legislativa, efetivamente, pretendia dar celeridade ao processo 

de pequeno valor econômico, o que naquela data tinha certa validade no sistema, 

mas atualmente está praticamente em desuso, falando alguns até em revogação 

tácita da citada lei pela lei que instituiu o rito sumaríssimo, na parte que trata da 

alçada. 

Domingos Sávio apud Saad (2004, p. 669), propõe o conceito de 

procedimento sumário, nos termos seguintes: 

 

É aquele em que a lei, respeita a ordem natural, simplifica os atos, encurta 
os prazos e dispensa certas formalidades, dando-lhes assim uma marcha 
mais leve e expedita, onde só se observam os atos substanciais, rejeitadas 



as solenidades que, pela urgência da realização do direito, ou pela 
modificação do pedido e simplicidade do litígio, ainda mais exigem do que 
a exposição da pretensão do autor, defesa do réu, instrução ou prova e 
julgamento. 

 

Evidentemente, nas causas enquadradas no rito sumário, e abandonados os 

elementos de burocratização do processo, há uma celeridade que não é vista nos 

demais procedimentos do andamento da demanda. Ocorre que apenas um pequeno 

número de causas se situa na faixa exigida pela legislação pertinente, não atacando 

esse mecanismo processual, portanto, a grande quantidade de processos que 

dormem nos armários da Justiça. 

 

 

5.2 Procedimento sumaríssimo 

 

 

O procedimento sumaríssimo foi instituído pela Lei nº 9.957, de 13 de janeiro 

de 2000, que estabeleceu a alçada no valor de quarenta vezes o salário mínimo na 

data do ajuizamento da ação. Acrescentou-se à CLT o art. 852-A, a partir do qual e 

nos artigos seguintes, são definidos os critérios de recepção e andamento do 

processo sob o rito sumaríssimo, e que basicamente estão descritos no art. 852-B, e 

seus incisos:  

 

I – o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor 
correspondente; 
II – não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do 
nome e endereço do reclamado; 
III – a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 
(quinze) dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se 
necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e 
Julgamento. 

 



Cuida-se de considerar que não é da opção da parte eleger o Procedimento 

Sumaríssimo, pois basta que o valor da causa seja inferior a quarenta salários 

mínimos, o procedimento em foco é obrigatório. 

Detalhe interessante a ser observado é que o Procedimento Sumaríssimo não 

admite a intervenção de terceiros nas modalidades de oposição, nomeação à 

autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo, porque esses 

procedimentos do processo civil não se compatibilizam com a índole de celeridade 

desse instituto trabalhista. São admitidos, entretanto, a assistência e a citação de 

litisconsortes necessários. 

É forçoso reconhecer, contudo, que a celeridade que informa a solução rápida 

do processo, sob Procedimento Sumaríssimo no Primeiro Grau, não se repete na 

Segunda Instância, onde o congestionamento de trabalho também é enorme, e esse 

fato prejudica a finalidade do instituto. 

Sob o aspecto executivo, o Procedimento Sumaríssimo obedece às regras da 

execução trabalhista, passando pela liquidação da sentença, se ilíquida, penhora, 

embargos à execução e agravo de petição. Embora sendo instituto do campo do 

processo de conhecimento, na fase executória, o Procedimento Sumaríssimo 

enfrenta a disciplina do processo executivo comum. 

O juiz da Vara dirige o processo de execução, que se fundamenta em título 

judicial ou acordo judicial não cumprido pela parte devedora. 

Por determinação da Lei nº 9.958, de 2000, a execução trabalhista ampliou a 

sua esfera de ação, pois tem mais dois títulos para executar, que são o termo de 

ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho e termo de conciliação 

oriundo das Comissões de Conciliação Prévia. 



A lentidão da execução trabalhista não é resolvida com o Procedimento  

Sumaríssimo, porque na área executiva, as regras são comuns a todos os 

procedimentos. 

O processo do trabalho pátrio contempla, atualmente, três procedimentos, 

que são: 1) o Procedimento Ordinário, regulado pela CLT: 2) o Procedimento 

Sumário, previsto na Lei nº 5.584/70; e 3) o Procedimento Sumaríssimo. E, apesar 

dessa variedade de tipos procedimentais, não alcançamos a desejável celeridade 

processual, o que reforça a necessidade de um Código Processual autônomo, que 

incorporasse o que há de boa contribuição nos diplomas processuais dispersos. 

O Procedimento Sumaríssimo não se aplica aos dissídios coletivos, que têm 

procedimento próprio. 

 

 

5.3 Comissões de Conciliação Prévia 

 

 

A Lei nº 9.958, de 12.01.2000, acrescentou o título VI-A a CLT, para tratar das 

Comissões de Conciliação Prévia, sem caráter obrigatório para a sua instalação, 

portanto, sendo facultativo aos sindicatos instituírem essas Comissões. 

A finalidade da atuação das Comissões é buscar a conciliação extrajudicial do 

choque de interesses entre os empregados e os empregadores, antes que o dissídio 

seja ajuizado, em se tratando de conflitos individuais, porque não vale para dissídios 

coletivos. 

A Comissão pode ser constituída pelas empresas, qualquer que seja o seu 

porte ou número de empregados e pelos sindicatos que representam categoria 



econômica ou profissional, exceto sindicatos de trabalhadores autônomos, pela 

inexistência de conflitos trabalhistas. A Lei prevê a instituição de Comissões 

intersindicais, constituídas por dois ou mais sindicatos de patrões e de empregados. 

O ajuizamento da ação reclamatória fica sujeito à conciliação prévia, onde 

houver Comissão, valendo a tentativa conciliatória como condição da ação, que é 

acrescentada ao rol daquelas previstas no art. 267, VI do CPC. A falta de conciliação 

prévia levaria à extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Os §§ 1º a 4º do art. 625-D e o art. 625-E da CLT estabelecem as normas 

procedimentais da assentada  de conciliação pela via desse mecanismo de tentativa 

de reduzir as demandas trabalhistas.  

Os termos de conciliação firmados no âmbito dessas Comissões são objeto 

de execução pela Justiça do Trabalho, erigindo-se em  títulos executivos como se 

fossem sentenças transitadas em julgado. 

A dependência de passar pela conciliação prévia a reclamação antes do seu 

ajuizamento é algo insistentemente inaceitável pela comunidade jurídica que se põe 

do lado do obreiro, porque é reconhecidamente fator de retardamento e não 

facilidade na solução do conflito entre as partes. Na prática, as Comissões de 

Conciliação Prévia funcionam como dificuldade de acesso ao Judiciário. 

Tal exigência legal de submeter a reclamação ao exame prévio dessas 

Comissões, vem sendo entendida como inconstitucional, e a esse respeito, existem 

duas ADINs, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (2160-5-DF e 2139-7-DF), 

questionando a constitucionalidade dessa exigência, que, num primeiro momento, 

nega o direito subjetivo do empregado de buscar na Justiça a solução para os seus 

direitos que considera negados pelo seu empregador (ZANGRANDO, 2002, p. 168).  

 



5.4 Juizado especial trabalhista no lugar do procedimento sumaríssimo e das 

Comissões de Conciliação Prévia 

 

Estamos vendo, no mundo jurídico atual, a presença desses  instrumentos 

legais produzidos em benefício da composição mais rápida do conflito trabalhista 

entre empregado e empregador. Dentre eles, as Comissões de Conciliação Prévia, 

instituídas pela Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000 e o Procedimento 

Sumaríssimo Trabalhista, criado pela Lei nº 9.957, de 12 de janeiro de 2000. 

A Comissão de Conciliação Prévia é um organismo com personalidade 

jurídica de direito privado, com função específica de conciliar os conflitos individuais 

do trabalho. 

O motivo inspirador da instituição das Comissões de Conciliação Prévia é 

meritório e nobre, porque parte do pressuposto de que, sendo resolvida a pretensão 

do empregado com o seu patrão no âmbito conciliatório extrajudicial, a Justiça do 

Trabalho teria reduzida a sua montanha de processos pendentes de solução, 

sobretudo na área de execução. 

Entretanto, esse sistema conciliatório não vem funcionando satisfatoriamente, 

na prática, porque só poucos casos que chegam à alçada das Comissões são objeto 

de conciliação. Ressalte-se, ainda, que inúmeras empresas usam a fase conciliatória 

extrajudicial como motivo para retardar o ajuizamento da Ação Reclamatória 

Trabalhista pelo ex-empregado, ou seja, ganham mais tempo além do que vão ter 

com o andamento protelatório do processo judicial. Essas empresas que manipulam 

o sistema conciliatório fingem que desejam conciliar, quando, na verdade, 

pretendem alongar o processo, envolvendo a Justiça, em prejuízo do trabalhador. 



É interessante observar que a ausência do empregador à audiência de 

conciliação na Comissão não lhe acarreta qualquer prejuízo; que não é obrigado a 

comparecer, mas a ausência do empregado gera o arquivamento do pedido que terá 

que ser renovado, ou então fica vedado o acesso dele à Justiça enquanto não 

atender à exigência da conciliação extrajudicial e obrigatória. Isso ocorre nas 

situações em que existe Comissão de Conciliação Prévia instituída pela empresa 

empregadora do obreiro ou pelo Sindicato da sua categoria. 

Assim, pelas observações que temos  da tentativa de reduzir os deveres 

profissionais dos Juízes do Trabalho, reduzindo-lhes o elevado volume de 

processos, pela via conciliatória dessas Comissões privadas, não nos damos ao 

convencimento de que tais procedimentos extrajudiciais vêm apresentando resultado 

significativo. 

Quanto ao Procedimento Sumaríssimo, também veio destinado a resolver o 

problema da celeridade processual, para descongestionar a Justiça. 

A sumarização como técnica jurídica vem dos tempos antigos, desde o Direito 

Romano, sendo visível também na História do Direito Processual do Ocidente, em 

determinados momentos, e aparecendo até no Direito Canônico, ainda em 1306, 

com o Papa Clemente V, época em que a Constituição, conhecida como Clementina 

saepe, tinha previsão de procedimento sumário. 

A técnica da sumarização foi muito utilizada nas codificações antigas, até no 

Código Filipino, que tratava de  procedimento sumário.  

No Direito Brasileiro, já tivemos a tentativa de sumarização com a instituição 

da alçada exclusiva da Junta de Conciliação e Julgamento (atualmente Vara do 

Trabalho), para Ações de valor até dois salários mínimos, prevista na Lei antes 

citada nº 5.584/70. 



Atualmente, cuida-se de enfocar o novo Procedimento Sumaríssimo, que veio 

acompanhado de mais defeitos do que virtudes. O primeiro defeito é que a redução 

de prazos é incompatível com a estrutura de recursos humanos e materiais 

disponíveis nos trabalhos judiciários, diante da progressão maior no crescimento das 

ações ajuizadas com relação àqueles recursos oferecidos pelo Estado. 

Outro defeito diz respeito à exigência de que o pedido a ser processado deva 

ser certo ou determinado, e não o sendo, será arquivado, devendo o autor pagar 

custas, não lhe sendo dada a oportunidade de emendar a petição, tudo em benefício 

do cumprimento do prazo de 15 dias. Não se imaginou, nesta hipótese, a fuga do 

processo do Procedimento Sumaríssimo para o rito comum trabalhista, cumprindo-

se a celeridade e valorizando o princípio da economia processual. 

O Procedimento Sumaríssimo peca, também, por estabelecer o valor de 40 

salários mínimos, para alçada, numa economia que tem estabilidade oficial e não 

real, e mais adiante aquele valor não corresponder ao montante significativo de hoje, 

e não se obter o ganho da celeridade. 

Há, ainda, interessantes números a expor com relação à função arrecadadora 

da Justiça do Trabalho. Estima o TST, que nos últimos cinco anos, tendo como base 

o ano de 2001 para trás, o valor arrecadado em custas judiciais atingiu 70 milhões 

de reais. E com relação aos trabalhadores, somente no ano de 2000, eles 

receberam R$ 5,8 bilhões em acordos e processos julgados pela Justiça do 

Trabalho. Os dados estatísticos foram levantados pelo TST e estão disponíveis na 

Internet. 

Os números expostos são, de fato, expressivos, merecendo mesmo a 

consideração que a sociedade brasileira dispensa à Justiça do Trabalho, como 

Órgão de perseguição do verdadeiro ideal da Justiça, de promoção da paz social, 



eliminando os conflitos na área trabalhista, de forma pacífica, e resguardando a 

segurança jurídica. 

Contudo, precisamos de uma Justiça mais ágil e menos burocrática, que 

realmente possa exercer as suas funções atendendo satisfatoriamente às 

expectativas dos que dela necessitam. E o Procedimento Sumaríssimo, na visão 

majoritária da doutrina, por si só, não resolve a questão da agilidade na sua 

amplitude. Basta lembrar que o tal Procedimento Sumaríssimo não invade o terreno 

da execução trabalhista, fato que invalida o ganho na instância de conhecimento.  

A compreensão que se retira de todo o aparato processual trabalhista, é que 

se precisa de uma reforma na legislação processual, para codificá-la, com a 

incorporação de juizados especiais trabalhistas, em substituição às Comissões de 

Conciliação Prévia e ao Procedimento Sumaríssimo. Até porque este Procedimento 

vem sendo atacado como deficiente para atender à celeridade que se pretende na 

solução da demanda. Vai nesse sentido a opinião do doutrinador Von Adamovich 

(2000, p. 5), adiante exposta: 

 

Se o rito é bem concebido para atender à celeridade no primeiro grau de 
jurisdição, não o é em grau recursal e não conta, expressamente, com um 
sistema de tutela de urgência suficientemente efetivo, para minorar os 
melas da espera pelo vencimento de todos os trâmites. 
A crise econômica ou a escassez de recursos humanos e materiais 
também não podem eternamente responder pela inefetividade do sistema 
processual, pois este não pode ser pensado só para funcionar em 
momentos de bem-estar social, nem de há de cultivar a utópica 
possibilidade de o Estado prover os recursos indispensáveis para a tarefa 
com a magnitude que a conflitualização exponencializada exige.  

 

Por outro lado, não são nada elogiosas as referências lançadas às Comissões 

de Conciliação Prévia pela comunidade jurídica, que vêem na atuação desses 

instrumentos de solução extrajudicial de conflitos trabalhistas, visível deturpação de 

finalidade em prejuízo do trabalhador.  



Mas que diferença se visualizaria no Juizado Especial Trabalhista diante do 

Procedimento Sumaríssimo e da atuação das Comissões de Conciliação Prévia? É 

que aquele instrumento seria implantado nos moldes do Juizado Especial Cível, 

amparado nos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, com adaptação à realidade do Foro trabalhista, sem 

conciliadores e juízes leigos, para não se repetir o modelo de composição das 

antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, com os chamados juízes classistas, já 

retirados do sistema. 

No Juizado Especial Trabalhista se ampliaria o valor da alçada para sessenta 

salários mínimos. Mas a grande novidade é que se poderia restringir a margem de 

recursos para a Segunda Instância, adotando-se o sistema de turmas de juízes de 

Primeira Instância, para julgarem os recursos contra a decisão do Juizado, e na 

competência dessas turmas se embutiria a faculdade de indeferir os recursos que 

não atendessem aos critérios da celeridade e economia processual, revelando-se 

procrastinatórios. 

Forçoso é reconhecer que a redução da margem de possibilidades de 

recurso, suscitaria a velha polêmica da necessidade do duplo grau de jurisdição, 

envolvendo a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ocorre que, 

no caso do Juizado Especial Trabalhista proposto, as Turmas recursais na própria 

primeira instância já seriam assimiladas como duplo grau de apreciação da 

demanda. 

As normas do micro-sistema processual do Juizado Especial Trabalhista 

seriam colocadas como parte integrante do sistema do Código autônomo do 

processo do trabalho. 

 



5.5 Arbitragem 

 

 

A arbitragem se dá com a nomeação de árbitro pelas partes em conflito, 

pessoas físicas ou jurídicas, visando a uma solução justa, podendo o sistema ser 

utilizado nas áreas civil, comercial e trabalhista, ficando de fora apenas os direitos 

indisponíveis. 

Embora os direitos trabalhistas sejam considerados indisponíveis, em 

princípio, não podendo ser resolvidos em sede de arbitragem, a realidade da 

flexibilização contida na Constituição (art. 7º, VI e XIV), torna relativa essa 

indisponibilidade e os coloca no âmbito do juízo arbitral. 

Oliveira (2004, p. 512) define os modos de arbitragem: 

 

A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes, 
podendo as partes escolher livremente as regras de direito que serão 
aplicadas, defesas aquelas que carregam em seu bojo a violação dos bons 
costumes e da ordem pública. Poderão, ainda, as partes convencionar que a 
arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e 
costumes e nas regras internacionais de comércio.  

 

A arbitragem se apresenta no mundo jurídico, efetivamente, caracterizada sob 

a forma de heterocomposição dos conflitos coletivos, na área trabalhista, segundo a 

previsão do art. 114, § 1º da Constituição vigente. Distingue a doutrina, na opinião 

de Zangrando (2002, p. 302), quatro métodos pelos quais se procede a arbitragem, 

que são: 

 

a) convencional – determinada pelas próprias partes envolvidas no conflito. 
Neste caso, o árbitro é livre para analisar todas as proposições, e o que 
mais necessitar, a fim de elaborar um laudo, constando sua preposição 
para a solução equânime do dissídio; 



b) ofertas finais – ou final offer, neste caso, o árbitro fica limitado a colher 
as ofertas de uma e outra parte, oferecendo em solução uma delas, que 
julgar mais adequada. 
c) por pacote – ou package, onde o árbitro adota como decisão a 
globalidade das ofertas do empregados sobre todos os itens da 
negociação, ou a globalidade das pretensões do sindicato, sobre os 
mesmos itens; 
d) mediação – onde o árbitro também pode atuar como mediador. 

 

O árbitro pode ser pessoa capaz de praticar atos na vida civil ou, no caso 

trabalhista, membro do Ministério Público do Trabalho, se for do interesse das 

partes, que ele atue na arbitragem. 

A história da arbitragem trabalhista no Brasil vem de tempos anteriores, ou 

mais precisamente, desde 1907, com o Dec. nº 1.637, e depois com o Dec. nº 

88.984/83, que criou o Serviço Nacional  de Mediação e Arbitragem, a respeito de 

que se diz que nunca saiu do papel. Mais recentemente, a Lei nº 9.307/96 

regulamentou o instituto da arbitragem, e manifestou revogação expressa dos 

dispositivos do Código Civil, da época, e Código de Processo Civil, que se referiam 

ao “compromisso” e ao “juízo” arbitrais. 

Na esteira do debate sobre esse  instituto,  quanto à sua aplicação na área 

trabalhista, pensamos que a arbitragem só é aplicável em sede de conflitos coletivos 

do trabalho, conforme a previsão do art. 114, § 1º da Carta Magna em vigor. E para 

a aplicação em conflitos individuais haveria necessidade de lei que tratasse 

especificamente do assunto. 

Em verdade, trata-se de mecanismo de solução de conflitos de pouco uso no 

nosso meio jurídico, e que também não atende à expectativa da celeridade em 

resposta às demandas conflituosas no meio trabalhista. 

 

 

 



 

 

6 EXECUÇÃO TRABALHISTA 

 

 

A ação reclamatória trabalhista passa por diversas fases no seu 

desenvolvimento processual até chegar à sentença, que, de fato, não põe fim à 

pretensão do autor, vencedor na causa, se o devedor não se conformar com a 

decisão judicial. Ultrapassada a longa caminhada recursal, vem a fase da execução 

do título executivo, e aí começa a agonia do reclamante, pelo excessivo conjunto de 

atos processuais nessa área tão congestionada de processos. 

A execução trabalhista obedece ao comando de três conjuntos normativos 

fundamentais, que são: a CLT (arts. 876 a 892), a Lei nº 6.830/80 (Lei das 

Execuções Fiscais) e o Código de Processo Civil (arts. 566 a 795). A aplicação 

destes comandos normativos à execução trabalhista é didaticamente esclarecida por 

Zangrando (2002, p. 397), com o enunciado seguinte: 

 

A CLT é o primeiro ordenamento a reger a execução trabalhista. Pelo 
comando do seu art. 889, aplica-se subsidiariamente a Lei dos executivos 
Fiscais (Lei n. 6830/1980). Esta Lei dos executivos Fiscais, por sua vez, 
determina a aplicação subsidiária do CPC nos casos omissos. Na cobrança 
das multas impostas pela Fiscalização do Trabalho, aplica-se a Lei n. 
6830/1980. 
Existem grandes incongruências nesta tríplice aplicação. Várias não 
emanam propriamente do conteúdo dos tetos, mas sim nos erros 
terminológicos e na confusão de conceitos, tudo contribuindo para  a 
execução trabalhista tornar-se, em certos casos, verdadeira ‘charada 
jurídica”, trazendo incerteza nos procedimentos, confusão e, afinal, 
permitindo o arrastar das lides. 
 

A execução trabalhista está subordinada aos princípios gerais da execução 

pelo sistema do processo civil, embora se movimente também sob algumas 



características peculiares, como ato ex officio do Juiz (art. 878 da CLT), inexigência 

de caução na execução provisória (art. 899 da CLT) e inalterabilidade da sentença 

exeqüenda (CLT, art. 879, § 1º). 

A execução pode ser fundamentada em títulos executivos judiciais e 

extrajudiciais, cabíveis no Processo do Trabalho: a) a sentença condenatória; b) a 

sentença normativa; c) o termo de acordo homologado; d) o acórdão em ação de 

competência originária dos Tribunais; e) a certificação de custas; f) a sentença 

estrangeira sobre a matéria trabalhista homologada pelo STF (CPC, art. 584, IV); g) 

a sentença em ação de consignação em pagamento que concluir pela insuficiência 

do depósito (CPC, art. 899, § 2º); h) o formal e a certidão de partilha (CPC, art. 584, 

V, no caso da parte que coube ao beneficiário ser crédito trabalhista); i) a sentença 

que julga a responsabilidade por perdas e danos na denunciação à lide (CPC, art. 

76); j) a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que verse 

matéria não posta em juízo (CPC, art. 575, III); e k) a sentença arbitral em conflitos 

coletivos do trabalho (Lei nº 9.307/1996, art. 31, c/c CF, art. 114, § 1º e CPC, art. 

584, VI). 

São títulos executivos extrajudiciais: a) o compromisso de ajustamento de 

conduta tomado em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do 

Trabalho (CLT, art. 876, Lei nº 7.347/1985, art. 5º). § 6º c/c Lei Complementar nº 

75/1993, art. 83, III); b) acordos e convenções coletivas de trabalho (Lei nº 

8.984/1995); c) o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação 

Prévia (CLT, art. 625-E, parágrafo único); e d) o termo ou contrato de penhor em 

garantia de crédito trabalhista (CPC, art. 585, III c/c CC, art. 774, III) (ZANGRANDO, 

2002, p. 405). 



No encaminhamento da execução, o juiz dever tomar cuidados para evitar 

atos fraudulentos à execução, em prejuízo do trabalhador. A conduta de fraude à 

execução é muito comum entre os executados inescrupulosos, que alienam o seu 

patrimônio para isentá-lo da penhora. O exeqüente-credor deve contribuir com a 

Justiça, informando sobre qualquer irregularidade na conduta do devedor, sob o 

aspecto patrimonial. 

 

 

6.1 Setor excessivamente burocratizado na solução da lide 

 

 

O setor de tramitação do processo trabalhista que mais se revela cansativo, 

na emoção da espera do reclamante por uma solução rápida, é o da execução. Nos 

procedimentos executórios, além da “montanha” de processos parados ou com 

marcha lenta, por motivos burocráticos e funcionais, como negligência de certos 

servidores, incluindo oficial de justiça, há também a pretensão protelatória da parte 

devedora, que se utiliza das opções recursais aplicáveis à área executiva para 

retardar a solução da lide. 

Outra situação de dificuldade tem relação com a falta de bens penhoráveis ou 

desviados da penhora, com mecanismos fraudulentos, o que estaciona o processo 

no tempo, gerando a desagradável emoção da consciência de que “ganha, mas não 

leva”. 

A solução para se alcançar velocidade nos atos do processo de execução 

não é fácil, posto que tem a ver com a própria estrutura dos recursos materiais e 

humanos das Varas do Trabalho, onde há carência de servidores, e em determinada 



parte dos que trabalham não se vislumbra o comprometimento com a função social 

da Justiça obreira. 

Por outro lado, imagina-se que os órgãos judiciários da Segunda Instância, 

conforme os modelos administrativos dos Tribunais Regionais do Trabalho estão 

bem servidos de servidores, em alguns casos até com excesso de assessores, 

enquanto os serviços básicos da Primeira Instância estão carentes de mão de obra. 

A execução trabalhista para se iniciar depende da liquidação da sentença, 

que é a atividade de transformar os direitos julgados procedentes em valores 

matematicamente ajustados ao comando decisório proferido pelo Julgador. Mas a 

confecção dos cálculos é excessivamente demorada, porque exige especialização e, 

às vezes, um ou dois servidores entendem do  serviço, que se lhes apresenta em 

grande volume, não sendo possível mostrar a celeridade desejável. 

Por estas questões fáticas e da burocracia da execução, este setor não 

corresponde à expectativa dos usuários da Justiça, sobretudo o mais fraco deles, 

que é o trabalhador. Portanto, torna-se urgente a necessidade de se agitar o setor 

de execução da Justiça obreira, com a edição de novas normas processuais, 

eliminando-se procedimentos dispensáveis que contribuem para o atraso e 

ampliando o número de servidores, para obtermos a efetividade dos julgamentos 

que reparam a negação de direitos pelos empregadores aos seus empregados, que 

batem às portas do Foro trabalhista. 

Em verdade, não devemos perder de vista que a Justiça se concretiza em 

dois momentos: no primeiro ela diz o direito, e, no segundo, realiza o direito. Ora, se 

o processo trabalhista fica estático na fase da execução, falta à Justiça cumprir a 

sua função no segundo momento, que é realizar o direito, executando a sua decisão. 

 



6.2 Aperfeiçoamento da execução trabalhista 

 

 

A Lei nº 8.432/92, pretendeu trazer mais celeridade ao processo de execução, 

inspirado na razão elementar  que se encaminha para buscar o acerto da conta em 

favor do exeqüente, sem demora, visto que se trata de verba alimentícia subtraída 

do empregado. Na execução haverá contraditório, ainda que não se dê vista da 

conta, pois essa garantia é prevista no parágrafo 3º do art. 884 da CLT. Entretanto, 

não é incompatível com a celeridade o julgamento dos embargos nos quais o Juiz 

poderá retificar eventuais equívocos, evitando iniciativa recursal de maior demora no 

julgamento. 

A execução no processo trabalhista é visivelmente diferente do processo 

comum. Neste último, as fases de conhecimento e de execução são autônomas, que 

enfrentam uma das espécies de liquidação de sentença, revelando-se autêntica 

ação nova. 

No processo do trabalho a mais habitual é a liquidação por cálculos, o que 

representa simples incidente, sendo meramente de natureza interlocutória a decisão 

proferida na liquidação e em embargos. 

Oliveira (2005, p. 528) define que 

 

A liquidação de sentença caracteriza-se como incidente processual de 
natureza declaratória e integrativa da execução. Isso significa que de posse 
da sentença ilíquida, onde restou caracterizado o debeatur, o exeqüente 
busca agora caracterizar o quantum debeatur. 

 

Contudo, determinados detalhes da execução trabalhista podem ser 

consertados, para alcançar o aperfeiçoamento desejável. 



Qualquer iniciativa da comunidade jurídica para agilizar a execução 

trabalhista será bem vinda, embora que possa suscitar alguma margem de polêmica, 

como é o caso da Lei nº 8.432/92, que no § 2º, do art. 879, define, de forma 

complexa, que pode gerar prejuízo à parte, a faculdade de o Juiz notificar às partes 

da conta apurada. Ocorre que, o maior problema é a preclusão prevista na norma, 

se eventualmente, a parte não foi notificada para falar sobre a conta, e os cálculos 

estão incorretos, caso em que haveria prejuízo ao obreiro.  

De fato, o de que se precisa é viabilizar a execução, dando-lhe celeridade, 

sem prejuízo para qualquer das partes do processo. As normas a serem editadas, 

sobre a matéria, devem se voltar para reduzir o tempo de duração do processo 

executivo, e não tornar complexa a compreensão do texto legal. 

 

 

6.3 Execução de contribuições previdenciárias 

 

 

Segundo a previsão da Emenda Constitucional nº 20/98, a Justiça do 

Trabalho se tornou competente para executar as contribuições recolhidas à 

Previdência Social, apuradas em sentença que proferir. A execução se faz ex officio. 

A execução de verbas de natureza previdenciária, evidentemente veio 

acrescentar mais uma obrigação à pauta de trabalho dos magistrados trabalhistas, 

que já era volumosa. Se por um lado colabora com a Previdência Social, por outro 

lado a Justiça fica mais tumultuada nos seus serviços eminentemente jurisdicionais 

na busca de solução para os conflitos dos trabalhadores com os seus patrões ou 

tomadores de serviço. 



A execução de créditos previdenciários, geralmente se inicia após a execução 

trabalhista, prática comum no Foro trabalhista, apesar de contrariar o disposto no art. 

880 da CLT. 

Entretanto, o que deve ser entendido com a clareza que o sistema propõe é 

que à execução do crédito da Previdência Social deve ser feita de forma rápida tanto 

quando a execução do crédito trabalhista. 

Até hoje, entretanto, resta a discussão da necessidade da execução pelo 

Juízo trabalhista do crédito que melhor seria executado, pela Justiça Federal 

comum, na forma do art. 2º, § 3º da Lei de Executivos Fiscais, após a inscrição do 

débito do devedor na Dívida Ativa previdenciária. Não sendo assim, de fato, a 

execução do crédito da Previdência haverá de aguardar a extinção da execução 

trabalhista, que é morosa e tem prioridade sobre quaisquer outros créditos, dada a 

natureza alimentar do crédito trabalhista. Por outro lado, enquanto demora a 

execução trabalhista, o crédito previdenciário pode perder a oportunidade de ser 

garantido com penhora de algum bem do devedor, enquanto este não desvia o seu 

patrimônio disponível para livrar os seus bens da apreensão judicial. 

A execução de créditos previdenciários segue o rito previsto na CLT para a 

execução trabalhista.  

O debate sobre essa obrigação do Juiz do Trabalho de executar o crédito 

previdenciário é antigo, tendo passado por alguns diplomas legais, que se lançavam 

a enfrentar a questão. Por exemplo, a Lei nº 7.787/89, proclamou a competência da 

Justiça do Trabalho para esse tipo de execução, acentuando que era dever da 

autoridade judiciária trabalhista velar pelo fiel recolhimento das contribuições devidas 

à Previdência Social, em face dos julgados na Justiça obreira. 



Havia àquela época uma discussão volumosa a respeito da competência da 

Justiça do Trabalho, nessa matéria previdenciária, constituindo-se argumentação 

muito forte aquela que afirmava ser da Justiça Federal tal competência, por força do 

art. 109, I da Constituição Federal. O TST, pela sua Corregedoria, editou o 

Provimento nº 1, de 20/01/90, que afastava, em entendimento definitivo, a 

competência da Justiça do Trabalho para promover a execução em foco. 

A Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 8.620/93 atribuiu aos Juízes do 

Trabalho o dever de determinar o recolhimento das contribuições sociais decorrentes 

de seus julgados, sob pena de responsabilização, o que gerou nos meios jurídicos a 

referência à inconstitucionalidade da Lei. 

Embora vigorando a citada Lei, as dúvidas e questionamentos eram variados, 

havendo na Jurisprudência entendimento de que o Juiz do Trabalho não teria 

competência processual-constitucional para determinar alíquotas, bases de cálculo, 

atualização dos valores das contribuições previdenciárias decorrentes de seus 

julgados, a fim de (para) estabelecer o quantum devido. 

Tais inquietações conduziriam a Corregedoria do TST a editar Provimento n. 

2/93, estabelecendo que os cálculos das contribuições previdenciárias seriam 

incluídos nas contas de liquidação de sentença, incidentes sobre as verbas 

remuneratórias, tornando assim obrigatório o recolhimento das exações antes do 

arquivamento dos  autos judiciais. 

O assunto sempre foi historicamente polêmico, quanto a mais essa obrigação 

do Juiz do Trabalho. Contudo, a Emenda Constitucional nº 20/98, que acrescentou o 

§ 3º ao art. 114 da Constituição, pacificou o debate, ratificando a competência na 

Justiça do Trabalho, o que foi complementado pela Lei nº 10.035/00. 



É interessante observar que a atuação do magistrado trabalhista na execução 

das contribuições previdenciárias decorrente de suas decisões/sentenças visa 

também a evitar acordos e convenções esdrúxulas em que se dêem às verbas 

pagas o caráter de meras indenizações para fins de não pagar as contribuições 

sociais devidas, em afronta à legislação previdenciária e burlando os direitos do 

empregado. 

Em verdade, como regra geral, salvo raras exceções, as postulações de 

verbas trabalhistas na Justiça têm repercussão sobre o recolhimento de 

contribuições para a Previdência Social, seja na feitura de acordos, nas sentenças 

condenatórias ao pagamento de adicionais e verbas trabalhistas, nas 

anotações/recolhimento de tempo de serviço. Tal execução é fundamental ao 

próprio trabalhador a fim de preservar direitos perante a Previdência Social, 

amparando-se nas situações de velhice, deficiência, doença e decurso de idade, a 

fim de que possa receber o  valor de um benefício condizente com o período 

trabalhado.  

Há visível controvérsia na definição do sistema normativo aplicável à 

execução de contribuições previdenciárias, se a Lei nº 6.830/80, a CLT ou o CPC. 

Mas parece que a Lei nº 10.035/2000 pacificou a disputa, preferindo a CLT ao rito da 

Lei nº 6.830/80, cujas normas processuais sofreram adaptação daquela Lei. 

Também nesta questão, o Código de Processo do Trabalho poderia reunir as 

normas esparsas num só corpo, para viabilizar a execução previdenciária, sob 

normas processuais autônomas. Essa modalidade de execução nunca será posta 

contra o empregado. 

 

 



 

 

7 ACESSO A JUSTIÇA E O DIREITO PROCESSUAL AUTÔNOMO 

 

 

O acesso às portas da Justiça se dá pelo Direito Processual, que atualmente 

revela visíveis tendências de modernização. Wagner Giglio apud Carlos Leite (2003, 

p. 248) observa “pelo menos cinco tendências que gravitam em torno do direito 

processual, em geral, e do direito processual do trabalho, em particular”. Ele 

arremata:  

 

a primeira é a sumular; a segunda é autonomista, que consiste 
basicamente em assentar, mediante criação de institutos e princípios 
próprios, os fundamentos e a autonomia do Direito Processual do Trabalho 
em face do Direito Processual Civil; a terceira é a tecnicista; a quarta é a 
egoísta; finalmente, a quinta é a padronizadora. 

 

O acesso à Justiça, que deve ser imparcial, deve ser uma garantia do cidadão 

para buscar reparação de direitos ofendidos, e na área trabalhista deve contar com 

regras processuais adequadas. 

O trabalhador, como a parte mais fraca no contexto da relação de emprego, 

tem a proteção do Estado para postular os seus direitos, de forma gratuita, já que 

não lhe é exigido pagamento de despesa com o processo. Tem a seu favor, 

também, os princípios da celeridade e da oralidade, que propõem solução ao 

dissídio que seria rápida, se não fosse o enorme volume de processos em 

andamento na Justiça do Trabalho, e às vezes, a inadequação dos procedimentos 

do Processo Civil à celeridade desejável. 



O trabalhador tem o direito subjetivo de ingressar em Juízo para pedir 

reparação do seu direito que considera ofendido, e para isso, usa da 

instrumentalidade do processo. Pondere-se que, antes da instrução do processo no 

sentido de se obter a composição judicial da demanda, existe a fase conciliatória, 

visando a autocomposição, que representa o menor caminho para resolver a lide. 

Portanto, quando o Estado se afastou da sua posição liberal e passou a ser 

intervencionista na ordem social e econômica, editando regras de ordem pública 

aplicáveis à solução dos conflitos entre empregados e empregadores, nasceu aí o 

Direito Processual do Trabalho. 

O direito de agir ou procurar a Justiça para ver reconhecido o seu direito, 

encontra-se garantido na Carta Magna, e dele os trabalhadores fazem uso, 

evidentemente, sem cometerem abusos. Trata-se de direito fundamental, que não 

pode ser negado por quem quer que seja. 

Não há outra forma de ingressar na Justiça, para postular direitos e reparação 

a lesão ao patrimônio do trabalhador, se não for através do processo, cujas regras 

estão na CLT, e subsidiariamente no Código de Processo Civil. São muitas as vozes 

que defendem a existência de um Código processual autônomo, sem a 

complexidade do CPC, nos vários institutos aplicáveis ao processo trabalhista. 

Contudo, além das regras processuais trabalhistas e da aplicação subsidiária 

do CPC, o TST recentemente aprovou a Instrução Normativa nº 27, que dispõe  

“sobre normas procedimentais aplicáveis ao processo do trabalho em decorrência da 

ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda nº 45/2004”. Ora, a 

própria mais alta Corte da Justiça trabalhista no Brasil considera que as regras 

processuais atualmente existentes não têm condições de enfrentar os novos tempos, 

e, sobretudo a nova competência da Justiça do Trabalho. Por isto que é defensável 



a criação do Código processual trabalhista autônomo, para estabelecer os 

procedimentos e ritos adequados a compatibilização com o Direito material, e à 

competência nova. 

É inegável que, a edição da Reforma do Poder Judiciário, na parte que 

ampliou a competência da Justiça do Trabalho, trouxe muitas dúvidas aos 

operadores do Direito, dentre os quais juízes e advogados. Pelo comando da 

referida Instrução nº 27/2005, no seu art. 1º, 

 

As ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitação pelo rito ordinário ou 
sumaríssimo, conforme previsto na Constituição das Leis do Trabalho, 
excepcionando-se, apenas, as que, por disciplina legal expressa, estejam 
sujeitas a rito especial, tais como o Mando de Segurança, Habeas Corpus, 
Habeas Data, Ação rescisória, Ação Cautelar e Ação de Consignação em 
Pagamento. O Caput de seu art. 2º, por sua vez, dispôs que a sistemática 
recursal a ser observada é a prevista na Consolidação das Leis de 
Trabalho, inclusive no tocante à nomenclatura, à alçada, aos prazos e às 
competências. 

 

Ocorre que os ritos processuais devem guardar adequação aos direitos 

materiais debatidos em Juízo, embora alguns estudiosos entendam que as ações 

ajuizadas na Justiça do Trabalho, onde não sejam discutidos direitos decorrentes da 

relação de emprego, devem os julgadores adotar o rito do CPC ou legislação 

esparsa porventura existente. Aí temos mais uma razão que justifica a criação do 

Código trabalhista, a fim de que se elimine a legislação processual dispersa e se 

tenha um corpo de regras processuais específico do ramo trabalhista. 

Existe em vigor, efetivamente, a chamada tutela jurisdicional diferenciada, 

distribuída entre  o Procedimento Sumaríssimo, de que trata a Lei nº 9.957, de 12 de 

janeiro de 2000, que acrescentou na CLT a Seção II-A, e os processos de alçada 

previstos na Lei nº 5.584/70, que, entretanto, na prática, funcionam com pequena 

contribuição para a celeridade processual. O Procedimento Sumaríssimo, na 

perspectiva de tornar rápida a solução da demanda, revela-se de produtividade 



tímida para alcançar esse objetivo, diante da realidade de que os processos que 

chegam à Segunda Instância, através de recurso ordinário, tendem a se acumular, 

fugindo, portanto,  do princípio da celeridade processual.  

A estrutura judiciária mais ágil e eficiente e um processo sem complexidade 

burocrática levariam à satisfação dos jurisdicionados se tivesse um regramento 

processual autônomo. 

Pimenta (2005, p. 269) defende que, 

 

Não se pode ignorar que, na prática, a adoção do entendimento de que 
todos os processos que tiverem por objeto as lides não decorrentes da 
relação de emprego deverão tramitar de acordo com os procedimentos 
previstos na legislação processual civil tornará ainda mais difícil de 
administrar tanto o dia-a-dia das Varas do trabalho (no que diz respeito às 
pautas de audiência, aos despachos e decisões interlocutórias, aos prazos, 
aos recursos e etc) quanto o dos Tribunais (especialmente quanto aos tipos 
de recursos e a seus requisitos extrínsecos de admissibilidade), 
comprometendo a celeridade e a simplicidade que ainda são as notas 
características e a própria razão de ser da Justiça do Trabalho, enquanto 
Justiça Especial. 

 

A Instrução Normativa em foco, portanto, é importante, mas não resolve 

satisfatoriamente a necessidade processual de se obter encaminhamento para todas 

as questões do processo. 

Melhado apud Pimenta (2005, p. 273) tem boa síntese sobre a competência 

da Justiça do Trabalho, no tempo: 

 

a) desde a Constituição de 1946, a competência em razão de matéria da 
Justiça do Trabalho era enunciada não por sua natureza jurídica, mas sim 
pelos sujeitos (“empregadores e empregados”e, a partir de 1988, 
“empregadores e trabalhadores”), que na qualidade de seus pólos 
deixavam implícita a relação de emprego; 
b) com a EC n. 45 deu-se fim a esse binômio competencial: a partir de 
agora, qualquer litígio oriundo da relação de trabalho será da competência 
da JT; cabe, pois, apenas identificar se ação é oriunda de uma relação de 
trabalhou, já não importando se os sujeitos desse liame jurídico substantivo 
(afirmado) se apresentam, na lide, como empregados e empregadores; 
agora, tem-se em mira a natureza mesma da relação jurídica de direito 
material, mas contornos da lide processual não são mais definidos pelos 
atores da relação substantiva anterior – a relação de emprego; 



c) se, antes da EC. N. 45, as hipóteses de intervenção de terceiros quase 
sempre levariam a JT a julgar, simultaneamente ou posteriormente ao 
julgamento da lide trabalhista, também uma lide entre dois sujeitos que não 
estariam nos pólos opostos de uma relação de emprego ( o que, por 
ultrapassar os limites de sua competência constitucional, inviabiliza esse 
julgamento), agora o elastecimento de sua competência afastou esse 
obstáculo. 

 

Os estudos sobre regras processuais trabalhistas estão sempre atentos ao 

Direito material do trabalho, para que não se atribua à solução da lide um longo 

caminho burocrático e interminável sob as regras do processo comum ou mesmo as 

regras processuais da CLT, envelhecidas no tempo. 

Como no processo civil, a sede da diretriz das regras fundamentais do 

processo do trabalho está na Constituição, sobretudo nas prescrições do 

contraditório e da ampla defesa, ou seja, onde se encontram os princípios 

constitucionais de processo em geral. Contudo, o processo do trabalho tem 

princípios próprios e peculiares que o governam, e que, de certa forma, são 

incompatíveis com o processo comum. Tomemos como exemplos algumas 

peculiaridades: protecionismo (a gratuidade do processo, que só é deferida em favor 

do trabalhador); inversão do ônus probandi, também só em benefício do operário; 

impulso processual ex officio, em favor do empregado; despersonalização do 

empregador (garantia do empregado contra alteração na estrutura jurídica da 

empresa); e simplificação de atos e procedimentos.  

É evidente que a instituição de um Código de Processo do Trabalho tem 

defensores e os que não vêem a sua necessidade, tornando polêmico o tema. 

Dentre os que defendem a codificação processual autônoma, Batalha (1985, p. 7), 

lança a sua opinião: 

 

Reassumindo o País o seu caminho de tranqüilidade, de progresso 
econômico e de definições basilares, venha a ser reformulado o Direito 
Processual do Trabalho, de maneira a se amoldar aos novos tempos, às 



novas imperiosas necessidades, constituindo uma sistemática simplificada, 
destituída do emaranhado de fórmulas e de possibilidades recursais, que 
entravam as soluções das lides em prejuízo de empregados e 
empregadores. 

 
 

Em verdade, o ambiente do foro trabalhista se ressente da existência de 

ordenamento processual próprio, como instrumento de melhor adequação na busca 

de solução judicial para os conflitos entre empregado e empregador. 

Deve acender-se o debate, com argumentos favoráveis à autonomia, que 

sustentem a codificação processual pretendida, atribuindo-lhe auto-suficiência 

técnica e metodológica, pela via do ajuste dos procedimentos e ritos pertinentes à 

finalidade teleológica do Direito Substantivo do Trabalho. 

A CLT contém normas de direito material e processual, que se misturam. 

Sabe-se que não é uma boa técnica normativa, pois a separação seria mais razoável 

e tecnicamente mais eficaz. 

Já foram feitas algumas tentativas de codificação do processo do trabalho, 

que ainda não tiveram êxito. Lembramos o anteprojeto de autoria de Mozart Victor 

Russomano, encaminhado à Presidência em 28 de agosto de 1963 (Arquivos do 

Ministério da Justiça, nº 89, março de 1964, p.30), que não chegou a ser apreciado 

pelo Congresso Nacional. 

Mais recentemente, atendendo a ato da Presidência do TST, de 28 de 

fevereiro de 1991, dois ministros daquela Corte, Carlos Alberto Barata e Silva e José 

Luiz Vasconcelos, elaboraram um anteprojeto de lei processual, que não teve 

seguimento até o presente momento. Esse trabalho de codificação mereceu muitos 

elogios da comunidade jurídica, inclusive de Saad (2004, p. 57), que na sua 

apreciação, considera que os dois juristas “fundiram, num único texto, as normas 

específicas e peculiares do processo do trabalho com as do Código de Processo 



Civil que a ele se aplicam subsidiariamente”. Nessa perspectiva, não seguiram 

aqueles juristas o modelo de alguns países, que tratam o processo trabalhista de 

forma embutida no Código de Processo Civil. 

Há uma opinião corrente no meio jurídico-trabalhista que considera o 

momento apropriado para a instituição do Código de Processo do Trabalho, aquele 

após as alterações do direito coletivo que se anunciam, sob o argumento de que, 

alterado o direito material, fatalmente se alteraria o direito processual. Não 

pensamos assim, como a maioria dos estudiosos do assunto também não pensa. A 

codificação processual já passou do tempo para acontecer. 

Em verdade, o trabalhador tem o direito de ação, ou seja, o acesso à Justiça 

quando considera o seu direito violado, mas tal acesso deve guiar-se por normas 

processuais de boa compreensão e efetividade. Por isso, o tema da autonomia do 

processo do trabalho é sempre discutido, no cenário jurídico. 

É interessante observar que, mesmo sendo admitida a autonomia do 

processo do trabalho, não significa independência total do processo civil, mas não 

terá a interligação de agora. 

É de se observar que na América Latina, alguns países, até menos 

importantes do que o Brasil, economicamente, têm o seu Código de Processo do 

Trabalho. Citamos alguns, como exemplo: a) no Panamá, o Código del Trabajo, 

editado pela Ley 67, de 1947, entrou em vigor em 1º de março de 1948; b) na 

Colômbia, o Decreto Ley nº 2.158 de 1948, estatuiu o Código de Procedimento del 

Trabajo; c) na República Dominicana, o Código del Trabajo de 1951, foi modificado 

pela Ley nº 2/1991, de 23 de janeiro de 1991, a fim de estabelecer o funcionamento 

dos Tribunais e das Cortes do Trabalho; d) na Argentina, mais especificamente na 

província de Buenos Aires, a Ley nº 5.178, de 1947, estabeleceu os Tribunais do 



Trabalho e organizou seu regime processual; e) no México, a Ley Federal del 

Trabalho de 1970 revogou a anterior (de 1931) trazendo as normas concernentes ao 

processo e procedimento das Juntas de Conciliação e Arbitragem (ZANGRANDO, 

2002, p. 29).  

O mesmo doutrinador, na mesma página citada, enfatiza o seguinte: 

 

É forçoso concluir que o País necessita modernizar sua legislação laboral, 
sob pena de condenar-se a um futuro sinistro e brumoso. Não só a 
codificação do processo trabalhista, mas também do próprio Direito do 
Trabalho se faz necessária e urgente, se pretendermos legar algo melhor 
do que aquilo que recebemos para as gerações futuras. Discursos 
populistas ultrapassados e idéias há muito enterradas não serão capazes 
de propiciar o futuro que desejamos. 

 

O direito português também tem o seu Código de Processo do Trabalho, 

instituído pelo Decreto-Lei nº 480, de 09 de novembro de 1999, que alterou a 

codificação até então existente naquele País, que era de 1982. Saliente-se que no 

preâmbulo do citado Decreto de 1999, o Código de 1982 foi considerado 

envelhecido para os novos tempos, na realidade jurídica do País irmão. É o que está 

escrito no item 1 da exposição de motivos: 

 

Com o presente diploma, introduzem-se inovações na disciplina processual 
do direito do trabalho. O Actual Código de Processo do Trabalho iniciou a 
sua vigência em 1982 sem que, entretanto, haja sido objecto de alterações 
que o evoluir dos tempos reclama. 

 

Na visão moderna do direito processual geral, é inegável a fundamentação da 

necessidade de um Código autônomo do processo do trabalho, na doutrina nacional, 

e no direito comparado. 

 

 

 



7.1 A tutela processual de interesses difusos e individuais homogêneos 

 

 

Os interesses metaindividuais, sujeitos à ação popular, mandado de 

segurança coletivo, mandado de injunção e ação civil pública têm acesso à Justiça 

do Trabalho, especialmente no que se refere ao chamado veículo de coletivização 

do processo trabalhista, que é a ação civil pública, cuja titularidade é do Ministério 

Público do Trabalho ou dos sindicatos. Com ou sem processo do trabalho autônomo, 

esses institutos de direito coletivo continuarão com vida própria, em face da sua 

natureza especial. 

O mandado de segurança coletivo, em sede trabalhista, pode ser impetrado 

pela organização sindical em favor dos seus filiados, tendo perfeita adequação ao 

Processo do Trabalho. 

Entretanto, a organização sindical só poderá ingressar em Juízo se estiver 

funcionando, pelos menos há um ano, em defesa dos seus membros e associados. 

Solução a ser buscada para conflitos de interesses individuais pode passar, 

ainda, pela mediação e pela arbitragem. Na primeira situação, tem-se a presença de 

um elemento neutro e imparcial que, diante das partes, propõe solução ao conflito 

em debate. Na segunda situação, convém enfatizar o sistema jurídico pertinente , 

que sugere a solução do conflito por meio de árbitro escolhido pelas partes.  

A Ação Civil Pública da competência do Ministério Público do Trabalho está 

consubstanciada no art.83, inciso III, da Lei Complementar nº 75/93, verbis: 

“Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de 

interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente 

garantidos”. 



Na sua atuação na Justiça do Trabalho, o Ministério Público cumpre a sua 

função genérica, reforçada pela atual Constituição, de defesa dos direitos 

fundamentais da cidadania. 

O art. 127 da Constituição Federal define a personalidade e a missão do 

Ministério Público, verbis: “O ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

É evidente a ampliação dos poderes do Ministério Público do Trabalho na 

vigente ordem constitucional, espantando as modestas funções do sistema anterior, 

evidenciando, mais concretamente a sua posição de fiscal da lei. 

 

 

7.2 Um bom projeto de modelo de Código de Processo do Trabalho 

 

 

Georgius Credidio (Prof. de Direito Processual da UFPE), tem disponível na 

Internet, de sua autoria, um interessante trabalho a que chama de Esboço de Código 

de Processo do Trabalho. Em verdade, ali estão postas todas as idéias que 

viabilizam a engenharia de uma codificação moderna e compatível com o Direito 

material trabalhista. 

Sem a pretensão, que seria ilícita se existisse, de aproveitamento do trabalho 

daquele professor, de outra forma, que não seja esta absolutamente como 

referência àquela produção acadêmica, para se observar que se trata de mais um 

jurista preocupado em dotar o ordenamento trabalhista de um sistema processual 



autônomo, que ofereça maior efetividade na integração com o direito material do 

trabalho.  

Cabe, portanto, pedir vênia ao autor do projeto de modelo do Código em foco, 

para sugerir que se coloque no seu conteúdo a previsão do Juizado Especial 

Trabalhista, como uma das formas de prestação jurisdicional rápida, ao lado das 

tutelas antecipadas. Isto porque, como se encontra antes defendido, o autor destas 

linhas confia nos procedimentos do Juizado Especial trabalhista, nos moldes do 

cível, como instrumento de celeridade na solução dos dissídios entre empregados e 

empregadores. 

No projeto em foco, visualiza-se adequação ao que se pretende como Código 

de Processo do Trabalho autônomo e independente das normas processuais civis, 

embora que se operasse a integração entre umas e outras, quando isso fosse 

necessário. 

O autor do esboço contempla situações processuais que se revelam 

interessantes, nesta conjuntura da alteração da competência da Justiça do Trabalho, 

e de valorização do trabalho e da dignidade humana como princípios constitucionais. 

É conveniente ressaltar as diversas tentativas de elaboração legislativa de um 

Código de Processo do Trabalho no Congresso Nacional, que apesar de haver sido 

considerado necessário, na ordem jurídico-laboral, não foram bem sucedidas.  

O trabalho do citado jurista pernambucano oferece mais uma boa contribuição 

ao debate do tema, e já vem com um modelo de projeto acabado, embora sujeito, 

como tudo na ordem jurídica, a opiniões divergentes e convergentes, quanto à 

eficácia ou ineficácia de determinados institutos definidos no conteúdo da  

codificação proposta à sociedade. 



O debate acadêmico sobre o assunto se torna necessário, na medida em que 

a visão mais aproximada da razoabilidade aponta para a necessidade de se ter um 

instrumento processual trabalhista, efetivamente com conteúdo adjetivo 

independente das regras esparsas que estão definidas em outros espaços da 

legislação brasileira sobre processo. E nesse sentido, o trabalho de Credidio 

apresenta estrutura de institutos processuais adequada à necessidade dos novos 

tempos. 

 

 

7.3 A necessidade de modernização das normas processuais 

 

 

É majoritária a opinião dos estudiosos das normas processuais trabalhistas, 

no sentido de que a sua modernização se revela necessária e urgente. Diz-se 

mesmo que tais normas se encontram superadas no tempo e incondizentes com a 

realidade atual. 

Portanto, o sistema precisa ser modernizado, para lançar-se à solução das 

lides trabalhistas de forma mais eficaz e eficiente, velando pela entrega célere da 

prestação jurisdicional. 

Questiona-se a existência de proteção aos trabalhadores, no Direito material, 

mas que não encontra correspondência no direito instrumental que movimenta  a 

Justiça para garantir essa proteção. Em verdade, o enorme volume de processos 

que se arrastam nas Varas e nos Tribunais do Trabalho suscitam um angustiante 

sentimento de que algo precisa ser feito para que a nossa Justiça obreira possa 

cumprir a sua função, com fidelidade aos seus objetivos. 



Beltran (2001, p. 176) assegura que, 

 

Parece consensual entre os operadores do direito que o processo do 
trabalho reclama reformas cirúrgicas, como forma de remover entraves, de 
molde a propiciar a sua vocação maior que é a instrumentalidade, esta, 
evidentemente, adaptada à realidade dos dias atuais. 

 

Há, efetivamente, muitas idéias com a implantação das quais poderíamos 

chegar à modernização defendida, para o processo do trabalho. Ocorre que, ao 

processo do trabalho, com a sua formatação de Código autônomo, deveriam ser 

incorporados os institutos do processo civil que vêm dando certo, na busca da 

celeridade, oralidade e concentração. 

Diz, ainda, Beltran que, 

 

A experiência mostra que o duplo grau de jurisdição deve ser sempre 
assegurado: dá segurança às partes, desestimula certos casos de arbítrio e 
está em perfeita consonância com o sistema de princípios e garantias 
constitucionais do processo, democraticamente insculpidos na norma-
ápice, tais como o due process of law, a garantia de acesso à Justiça, a 
garantia do contraditório e da plenitude da defesa, a garantia do juiz 
natural, a garantia da publicidade dos atos processuais e da necessidade 
de fundamentação das decisões, a garantia do tratamento isonômico aos 
sujeitos parciais do processo, a do respeito ao advogado e à dignidade da 
advocacia como indispensáveis à administração da Justiça. 

 

 

Feitas as alterações nas regras processuais, teríamos a Justiça do Trabalho 

desafogada de tantos processos que se arrastam durante muitos anos, e em 

conseqüência, operando com mais celeridade. 

 

 

 

 

 



7.4 Nulidades no Processo do Trabalho  

 

 

A nulidade processual trabalhista se enquadra no mesmo conceito da 

nulidade no processo civil, que, conforme define Saad (2004, p. 315), “a validade ou 

invalidade de um ato processual significa estar ele conforme, ou não, à norma 

jurídica que lhe é específica”. 

É consenso doutrinário que, da perfeição do ato jurídico nasce a sua eficácia, 

e o inverso também é verdadeiro, ou seja, da imperfeição exsurge a ineficácia. O 

processo trabalhista não aceita os vícios que poderiam invalidá-lo na sua formação e 

desenvolvimento. 

O tema invalidade tem a opinião de Saad (2004, p. 315), afirmada na seguinte 

direção: 

 

A invalidade de um ato processual tem dois graus: a) leve, quando sanável 
o vício do ato e, por isso, pode ser corrigido ou convalescido; b) grave, 
quando retira do ato toda a eficácia jurídica e, conseqüentemente, é 
absoluta a nulidade de pleno jure. 
Esse critério também nos autoriza a dizer que os vícios dos atos 
processuais se agrupam em três grandes categorias: a) inexistência do ato; 
b) nulidade absoluta e relativa; c) irregularidade. 

 

É interessante observar que a teoria das nulidades do Direito Civil não serve 

para o Direito Processual. No campo do Direito Civil, o ato nulo não produz efeitos, 

mas no processual são consideráveis os efeitos. Um exemplo é uma petição inepta, 

que mesmo assim, o Juiz ainda a despacha, para indeferi-la. 

Ainda sob o tema, é consenso na doutrina, que, no processo é possível existir 

nulidade e anulabilidade. 



Como ato jurídico, o ato processual também exige para a sua validade, 

agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. A capacidade do 

agente se traduz no pressuposto legitimatio ad processum, observando-se que o 

processo civil não dispensa a presença de advogado, o que não acontece no 

processo do trabalho, onde a própria parte pode exercer o direito de postular em 

juízo. 

O objeto lícito tem a ver com a não formulação de pedido injustamente lesivo 

à outra parte ou formulado com má fé. E quanto à forma, o pedido deverá ser 

formulado conforme a prescrição da norma processual e material. 

O julgamento antecipado da lide também se aplica ao processo do trabalho, 

evidentemente com algumas adaptações. Por exemplo, só pode ser utilizado, após a 

defesa e a proposta de conciliação. Cabe ao juiz examinar as provas e convencer-se 

da antecipação do julgamento ou encerrar a instrução para proferir decisão. 

Ressalte-se que a disciplina das nulidades no processo do trabalho obedece 

ao comando do art. 794 da CLT, que propõe o reconhecimento da nulidade dos atos 

processuais, apenas no caso de produzirem prejuízos às partes, e também não será 

reconhecida, quando o ato puder ser repetido ou argüido por quem deu causa, 

segundo a previsão do art. 796 e suas alíneas “a” e “b”. 

Em verdade, são comandos normativos que apresentam visível conexão com 

o princípio de proteção à parte prejudicada com a produção da nulidade, e que não 

deve tirar proveito da conduta processualmente ilícita. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

No momento em que se amplia a competência da Justiça laboral, este 

trabalho, colocado no contexto das relações jurídico-laborais e informado por 

respeitáveis fontes de pesquisa, revela-se como inevitável oportunidade de defesa 

do  ingresso da codificação processual trabalhista autônoma no nosso direito 

positivo. Eliminar-se-ia a aplicação subsidiária do processo civil às normas 

processuais celetistas, e se buscava a criação dos juizados especiais que seriam 

substitutos das Comissões de Conciliação Prévias e do Procedimento Sumaríssimo. 

Nos juizados, evidentemente seriam observados o contraditório e a ampla 

defesa, mas seriam reduzidas, ao máximo, as possibilidades de recursos 

protelatórios, para não acontecer como no procedimento sumaríssimo, em que o 

processo tem tramitação mais ou menos rápida na primeira instância, mas demora 

na segunda instância, e mais do que isso, na fase de execução. 

A codificação defendida enfrentaria o novo desafio da avultada competência 

material da Justiça do Trabalho, advinda da reforma do Poder Judiciário, e assim, 

aquelas normas codificadas se efetivariam em perfeita harmonia com os novos 

tempos de prestígio consolidado da Justiça do Trabalho. 

Sabem todos os que militam no Foro trabalhista que a busca da Justiça do 

Trabalho significa exercer a cidadania, e a demora na solução da lide desqualifica 

esse exercício, na medida em que torna desprotegido o empregado, parte mais 

fraca, diante da demanda infinitamente longa na espera de solução judicial. 



Um processo do trabalho moderno, simplificado, enxuto de normas 

extravagantes e burocráticas resolveria o problema da celeridade, em definitivo, 

atacando a morosidade da execução? Evidentemente, que não, diante do acúmulo 

fantástico de processos na Justiça. Mas seria um grande passo, mediante a 

instituição de procedimentos desamarrados do sistema normativo processual civil, 

com alguns institutos subsidiários complexos, relativamente à informalidade do 

processo do trabalho. Além disso, estaríamos colocando o direito processual do 

trabalho no seu verdadeiro lugar, com a autonomia que a forte corrente autonomista 

defende, por ser integrante do direito social, com características peculiares que o 

distinguem do Processo Civil. 

Por isto que advogamos a codificação na direção do enxugamento das 

normas processuais dispersas e mais a criação dos juizados especiais trabalhistas. 
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