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RESUMO 

Em nossa sociedade, a Justiça do Trabalho é responsável por administrar os conflitos 
judiciais entre trabalhadores e empregadores. Esta dissertação analisa as práticas de 
administração dos conflitos enfatizando a produção da decisão judicial no âmbito da 
Justiça do Trabalho de primeira instância. Através da observação do trabalho 
cotidiano dos juízes em Niterói, foi possível compreender que, para os atores que 
atuam neste campo, “fazer justiça” está relacionado à gestão do processo e à proteção 
do trabalhador. A necessidade de gestão do trabalho e do acervo de processos 
constrange a produção da decisão pelos juízes. E o significado protetivo ao 
trabalhador que se atribui a esse ramo da Justiça serve de justificativa para decisões 
variadas. As práticas decisórias e de conciliação estão submetidas a esse contexto 
em que o tempo e o espaço da audiência são ajustados e moldados de acordo com a 
necessidade gestão dos processos, e não à apreensão das dimensões dos conflitos. 

Palavras-chave: Justiça do trabalho; Produção da decisão judicial; Abordagens 

empíricas. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In our society, the Labor Court is responsible for administering judicial disputes 
between workers and employers. This dissertation analyzes the practices of conflict 
management emphasizing the production of the judicial decision in the scope of the 
Labor Court of first instance. Through observation of the daily work of the judges in 
Niterói, it was possible to understand that, for the actors who work in this field, "to do 
justice" is related to the management of the trial and the protection of the worker. The 
need to manage the work and the collection of trials constrains the production of the 
decision by the judges. And the protective meaning to the worker assigned to this 
branch of justice serves as justification for various decisions. Decisions and conciliation 
practices are subject to this context in which the time and space of the audience are 
adjusted and shaped according to the need to manage the processes, not to the 
apprehension of the dimensions of the conflicts.  

Keywords: Labor justice; Production of the judicial decision; Empirical approaches. 
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INTRODUÇÃO 

– “Aqui a gente tá tentando fazer justiça.” (Fala do juiz durante 

uma audiência). 

Esta dissertação analisa as práticas de administração dos conflitos com 

especial ênfase na produção da decisão judicial no âmbito da Justiça do Trabalho de 

primeira instância. Através da observação do trabalho cotidiano dos juízes, busquei 

compreender o que significa “fazer justiça” para os atores que atuam neste campo nos 

processos de produção de decisão na Justiça do Trabalho de primeira instância em 

Niterói. 

A análise da produção da decisão judicial foi organizada a partir da seguinte 

pergunta: O que significa “fazer justiça” para estes atores? E as respostas giram em 

torno de duas motivações identificadas como: (I) gerir os processos e; (II) proteger o 

trabalhador.  

“Fazer justiça” é a categoria pela qual os atores do campo identificam e 

correlacionam as formas de produção de decisão com critérios valorativos partilhados 

entre os membros da instituição. Ao longo da pesquisa identifiquei que esses critérios 

têm relação com a questão da gestão do processo e da proteção do trabalhador.  

Ao longo da pesquisa eu pude ouvir vários atores do campo se referindo a 

essa categoria. Os estudantes de direito que estavam cumprindo horas de estágio 

diziam que o juiz deveria “fazer justiça” ao trabalhador e garantir seus direitos; os 

advogados diziam que para “fazer justiça” o juiz precisava “andar rápido com a pauta 

de audiência”; os servidores diziam que o juiz deveria “fazer justiça”, e “não forçar 

acordo”; e os próprios juízes identificavam que seu papel é de “fazer justiça”.  

A fala de uma interlocutora do campo, a secretária de audiências Maria, 

condensa as principais ideias do que significa “fazer justiça”: 

“—O juiz João é muito justo, não fica forçando as conciliações, 

faz audiências tranquilas e não fica perguntando o que não está 

no processo na hora de colher depoimento. Ele é um amor.” 
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“Fazer justiça” segundo a fala de Maria é ser “justo”, “não forçar 

conciliações”, fazer “audiências tranquilas” e “não ficar perguntando o que não está 

no processo”. Conforme explicito ao longo deste trabalho, essas práticas se 

relacionam aos constrangimentos que orientam a produção da decisão que, por sua 

vez, estão relacionados às questões da gestão do processo e à tutela do trabalhador. 

Este trabalho resultou da pesquisa empírica realizada no período de julho 

de 2015 a maio de 2016, em que observei o trabalho realizado em três Varas do 

Trabalho da Comarca de Niterói/RJ, especialmente nas audiências, e realizei 

entrevistas e outras conversas informais com os atores do campo: quatro juízes, cinco 

secretários de audiência e vários servidores das Varas do Trabalho. 

A escolha em realizar pesquisa empírica partiu da compreensão do Direito 

enquanto um fenômeno social, já anteriormente tratada no meu trabalho de conclusão 

da graduação e muito debatida no grupo de pesquisa que participo, o NECSo (Núcleo 

de Estudos em Conflito e Sociedade). O enfoque aqui foi descrever empiricamente 

como acontece a tomada de decisão ao longo das audiências trabalhistas, para então 

explicitar o significado de “fazer justiça” para os atores que atuam neste campo.  

Já a escolha pelo lugar da pesquisa, as três Varas do Trabalho em Niterói, 

se deu em decorrência do meu acesso facilitado a este campo. Entre os anos de 2012 

e 2014 fui estagiária de direito de uma destas Varas, e ainda tenho contato com alguns 

juízes e servidores, que me ajudaram na pesquisa. 

Em nossa cultura jurídica, a Justiça do Trabalho é responsável por 

administrar os conflitos judiciais entre trabalhadores e empregadores. A Vara do 

Trabalho é onde o juiz exerce a primeira instância da Justiça Trabalhista, ou seja, 

quando um conflito em torno da relação de trabalho é levado à Justiça, em geral, é na 

Vara que ele será apreciado em primeiro lugar. 

Para os bacharéis em direito, as Constituições brasileiras de 1934 e de 

1937 são marcos importantes para Justiça do Trabalho, que remontam à sua criação 

e consolidação enquanto um órgão próprio para o julgamento de conflitos advindos 

da relação entre empregado e empregador, na época vinculado ao Poder Executivo. 

A efetiva organização da Justiça do Trabalho veio posteriormente pela Consolidação 
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das Leis do Trabalho em 1943, sendo reconhecida como integrante do Poder 

Judiciário somente na Constituição Federal de 1946 (BASILE, 2011). 

Desde sua implantação até a edição da Emenda Constitucional n. 24 de 

1999, a Justiça do Trabalho se inspirou no sistema paritário da Itália para a solução 

de conflitos trabalhistas, em que as audiências ocorriam com um juiz togado que 

representava o Estado, e dois juízes classistas, sendo um representante da classe 

empresarial e outro da classe trabalhadora (BASILE, 2011). A referida emenda criou 

as atuais Varas do Trabalho, ocupadas por magistrado trabalhista de carreira, que 

possuem as garantias da magistratura e são selecionados por concurso público. 

O modelo varguista de relações trabalhistas que serviu de base para a 

criação da Justiça do Trabalho partiu do que Morel e Pessanha (2007) chamam de 

“consenso antiliberal”, que uniu o interesse de correção das desigualdades sociais da 

ordem capitalista das correntes de socialistas, católicos e corporativistas através da 

ideia da necessidade de atuação do Estado. Para as autoras, esse ideal que instituiu 

a Justiça Trabalhista perdura até os dias atuais, persistindo mesmo com tantos 

períodos de mudanças político-institucionais. 

A Justiça do Trabalho surge marcada pela natureza intervencionista e 
protecionista do Estado e, para isso, pretendia tutelar o trabalhador, 
definido como “economicamente mais fraco”. Com esses objetivos, 
desde o início o processo trabalhista apresenta certas características 
mantidas até hoje, como a gratuidade de seus custos, a dispensa de 
advogados, a oralidade e a maior informalidade. Os atos processuais 
mais relevantes são realizados na audiência, ao contrário do que 
ocorre no processo civil. Além disso, o processo trabalhista tem 
caráter conciliatório, isto é, o juiz deve envidar todos os esforços para 
conseguir fazer com que as partes conciliem antes da apresentação 
da defesa ou depois de encerrada a instrução. (MOREL e 
PESSANHA, 2007, p.89) 

Por sua vez, John French (2001) indica que surgimento das leis de proteção 

ao empregado na década de 30 não alterou a realidade dos trabalhadores, mas que, 

ao mesmo tempo, as pessoas não abrem mão dessas leis, o que seria um paradoxo. 

French (2001) identifica que já nos anos 50, foi designado à Justiça do Trabalho o 

papel de fazer o que a CLT não fez, e indica que no início da construção da Justiça 

Trabalhista no Brasil, as decisões privilegiavam aos industriais e não aos 

trabalhadores, e a justiça era ineficiente. 
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Mesmo ineficiente, a Justiça do Trabalho teve um papel fundamental na 

efetivação dos direitos trabalhistas, pois deu visibilidade às questões dos 

trabalhadores (FRENCH, 2001). O ideal protetivo do trabalhador marca o papel desta 

instituição e a ineficácia das leis trabalhistas atribuiu ainda mais relevância à Justiça 

Trabalhista.  

A Constituição de 1988 não trouxe grandes alterações na estrutura da 

Justiça do Trabalho, apenas estabeleceu que haveria um Tribunal Regional do 

Trabalho em cada estado da federação, o que ampliou de 15 para 24 o número de 

Tribunais Regionais do Trabalho. A mudança significativa veio com a Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, que ampliou a competência deste ramo da Justiça, 

passando a julgar todos os conflitos decorrentes das relações de trabalho, e não 

apenas as relações de emprego (formalizadas e anotadas na Carteira de Trabalho), 

como era antes. 

A Justiça do Trabalho é frequentemente analisada como parte do 

desenvolvimento e afirmação dos direitos trabalhistas formalizados na CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho, destacando-se pela extensa normatividade e ao 

mesmo tempo pela baixa efetividade ou aplicação social (FRENCH, 2001). Este ramo 

da justiça é tópico de pesquisa entre juristas, cientistas políticos e cientistas sociais, 

que se debruçam sobre a questão dos movimentos sindicais (VIANNA, 1999) e sobre 

o perfil social da magistratura (MOREL e PESSANHA, 2007). No entanto, há poucos 

trabalhos sobre as formas de produção de decisão nessa instituição.  

A administração dos conflitos trabalhistas pela Justiça do Trabalho é 

percebida pelos juristas brasileiros a partir de uma perspectiva protetiva para o 

trabalhador em detrimento dos empregadores. A oposição formal dessas classes 

juridicamente reconhecidas induz que essa proteção ao trabalhador é positiva. Assim, 

essa proteção é vista como uma forma de “tutela” não apenas do trabalho, mas, 

sobretudo, do trabalhador particularmente considerado 

Há diversos trabalhos brasileiros em ciências sociais que se dedicam ao 

tema da magistratura, no entanto, esses trabalhos não abordam o tema da produção 

de decisão. Maria Tereza Sadek (1994), analisou a insatisfação da população em 

relação ao Judiciário e identificou que existe algum consenso entre os juízes ao 
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identificar que os problemas da Justiça decorrem de fatores externos ao Judiciário, 

como a necessidade de alteração legislativa e falta de recursos, e que questões 

internas como a insuficiência na formação profissional do juiz, não são mencionadas 

por eles. 

Maria da Glória Bonelli (2005) através da análise da Revista dos tribunais 

e da Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, identificou que 

há diversidade no perfil social dos magistrados e que suas ideologias não são 

homogêneas, mas que não há causalidade entre suas características sociais e seus 

valores ideológicos. Neste trabalho a autora concluiu que o que há em comum entre 

os magistrados é existência de uma “ideologia profissional que delimita as fronteiras 

entre política e profissão” (BONELLI, 2005). 

Em um estudo anterior, Bonelli (1998) identificou uma relação de 

competitiva entre os “profissionais do Direito” através da posição que ocupam no 

universo das profissões. Para a autora, esses profissionais pertencem a um mesmo 

universo porque “vivem cotidianamente uma intensa socialização no mundo do direito” 

(BONELLI, 1998, pág. 190), e entre eles estão os magistrados. Sobre este grupo 

especificamente, Bonelli (1998) observou que existe uma tensão entre os juízes e 

desembargadores, já que estes possuem mais prestígio na carreira, e entre o “juiz 

funcionário”, que se auto identifica como ativo e dedicado para se distinguir dos 

demais.  

Regina Moraes Morel e Elina da Fonte Pessanha (2006) analisaram 

especificamente a magistratura trabalhista, e concluíram que uma das especificidades 

que destacam estes atores sociais, os juízes do trabalho, é sua posição 

marcadamente antiliberal como “opositores ferozes do desmonte da estrutura 

reguladora das relações de trabalho e dos direitos sociais no país” (MOREL e 

PESSANHA, 2006, pág. 33).  

Em outro trabalho sobre a Justiça do Trabalho, Morel e Pessanha (2007) 

identificaram através de pesquisa empírica que há uma tendência de “feminização” e 

“juvenização” do perfil da magistratura do trabalho e que é possível diagnosticar uma 

tendência a atitude crítica dos juízes do Trabalho em relação as desigualdades 

sociais. A autora concluiu que o viés de esquerda que se traduz no princípio do 
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protetor ou no princípio de proteção ao trabalhador é próprio deste ramo da Justiça e 

se trata de uma especificidade.  

Existem também diversos trabalhos escritos por juristas, que em geral são 

juízes do trabalho, que têm como tema a Justiça do Trabalho no Brasil. Nestes 

trabalhos, discute-se o papel da Justiça do Trabalho na promoção dos direitos 

trabalhistas: o tema da tomada de decisões ou o sobre trabalho dos juízes não ganhou 

relevo nestas abordagens. 

Maurício Godinho Delgado, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

escreveu sobre a história da Justiça do Trabalho, identificando-a como “um dos mais 

sólidos e democráticos instrumentos jurídicos e institucionais para a concretização da 

dignidade do ser humano e dos direitos fundamentais nos conflitos de interesse” 

(DELGADO, 2011, p. 114), e atribuindo à ampliação do número de juízes do trabalho 

à celeridade e à efetividade à prestação jurisdicional. 

Esta ideia que vincula a Justiça do Trabalho a uma “justiça social” que se 

destina a corrigir desigualdades sociais é observada por outros autores como parte 

do ideário constitutivo deste ramo da Justiça. Silveira (2010), ao estudar a Justiça do 

Trabalho destacou o viés protetivo da Justiça do Trabalho, indicando que a definição 

antiliberal dos seus magistrados faz parte desse ideário específico, mas que resumir 

a análise da atuação dos juízes trabalhistas a este ideário não é o suficiente para 

compreender a formação da identidade dos magistrados. 

Percebê-lo [o ideário] não contribui em nada para que se possa 
compreender ou explicar a verdadeira dinâmica de construção das 
identidades dos magistrados que compõem o corpo da magistratura 
do trabalho. (SILVEIRA, 2010, p. 14).  

Este autor indica que a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 foi um marco 

para a Justiça do Trabalho, mas não sob um aspecto meramente jurídico normativo, 

mas sim porque houve uma reconfiguração das relações de dentro do campo da 

magistratura do trabalho. A reconfiguração narrada pelo autor se refere a 

desvinculação (que segundo ele, era direta) dos juízes trabalhistas com o mundo da 

política, para sustentar uma posição tecnicista em relação ao papel a ser cumprido 

por um juiz. 
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Na atual configuração das relações de força dentro do campo da 
magistratura do trabalho as inclinações pessoais de alguns dos 
magistrados a favor das ideologias "de esquerda" ou "trabalhistas" não 
podem mais ser vividas e expressadas diretamente (sob a forma de 
discursos marxistas), mas somente por intermédio de linguagens 
aceitas e legitimadas de um ponto de vista estritamente técnico-
jurídico (como as possibilidades presentes nas entrelinhas da 
aplicação técnica do Direito Processual Civil e na hermenêutica 
filosófica da Constituição) (SILVEIRA, 2010, p. 18). 

Silveira (2010) relata que no momento de constituição da Justiça do 

Trabalho de fato foi atribuída uma função de tutela do trabalhador, e que, por esta 

razão, até os anos 80 a justiça trabalho era considerada uma Justiça menor em 

relação aos demais ramos da justiça e que aplicava também um direito menor 

justamente por essa questão de que fugia ao tradicionalismo da neutralidade e 

imparcialidade dos juízes.  

A atribuição desta função de tutela do trabalhador à Justiça e, portanto ao 

Estado, é o resultado do desenvolvimento de um Estado centralizador em que os 

sindicatos funcionaram como organizadores dos trabalhadores enquanto atores 

políticos (WERNECK VIANNA, 1999). 

A crítica do liberalismo de Francisco Campos (2001) explica como a ideia 

de superioridade jurídica a ser garantida pelo Estado assegura uma igualdade de fato, 

segundo a qual “Postular a liberdade simples é postular a força. É necessário que 

sejam postuladas ao mesmo tempo a liberdade e a justiça, ou antes, a liberdade como 

exercício de um poder justo.” (CAMPOS, 2001:62–63).  

Assim, esta cultura protetiva de Estado pode ser resumida pela ideia de 

que “o homem comum só costuma encontrar alguma garantia de vida, liberdade e 

relativa dignidade, se estiver a serviço de algum poderoso. Fora disso, estará 

desprotegido – a não ser que o Estado intervenha.” (BRANDÃO, 2005:246).  

Esta perspectiva se transforma ao longo de nossa história política numa 

proteção aos hipossuficientes (FIGUEIRA; TEIXEIRA MENDES, 2012), a qual o 

discurso jurídico atribui um sentido primordialmente legislativo. No entanto, alguns 

tópicos foram naturalizados na constituição da Justiça do Trabalho no Brasil, como o 

fato de que não são as desigualdades legalmente reconhecidas que garantem tal 

equilíbrio as classes, mas a atuação concreta dos juízes.  
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Neste sentido, os juízes se orientam por uma ideologia protetiva orientada 

para uma intervenção estatal de forma direta nas relações sociais, observáveis nas 

práticas de tomada de decisão. Se, por um lado esta atuação se justifica pela 

perspectiva que atribui a função de tutela das relações sociais ao Estado, por outro, 

ela se relaciona a um processo de “judicialização”, no sentido atribuído por Vianna 

(1999), em que a efetivação dos direitos sociais é transferida ao Poder Judiciário. 

A partir da década de 80, no período de transição para a democracia, e 

especialmente após a Constituição Federal de 1988, a Justiça ganha uma nova 

regulamentação que a confere mais autonomia perante os outros poderes e os juízes 

ganham uma série de prerrogativas. A este cenário se somou todo um otimismo que 

identifica o Judiciário como a solução para as questões sociais e para a observância 

das normas (WERNECK VIANNA, 1999) 

O Judiciário esteve no centro da arena política no período de transição para 

a democracia, e temas como a ampliação do acesso à justiça e a constitucionalização 

dos direitos e garantias ganharam relevo. A centralidade do Judiciário também o 

tornou alvo de críticas e debates, em especial em relação à sua baixa capacidade de 

corresponder à demanda e “à sua legitimidade como ator político” (CUNHA et. al., 

2015:312).  

Sadek (1994) observou já nos anos 90 o momento que ficou conhecido 

como a “Crise do Judiciário”, marcado pela lentidão própria da sua estrutura 

burocrática e pela falta de proporção entre o grande número de processos e o 

pequeno número de julgamentos. Nesse contexto, a “desformalização do processo” 

foi uma das soluções apresentadas pelos próprios magistrados para o problema 

(SADEK, 1994, p.91). 

As principais respostas à “crise do Judiciário” tiveram alguma relação com 

a redução do formalismo, como a criação dos Juizados Especiais pela lei nº 9.099 de 

1995. Outras, que interferiram diretamente na Justiça Trabalhista, vieram com a 

Emenda Constitucional nº 45 de 2004, em um conjunto de mudanças conhecido como 

a “Reforma do Judiciário”.  
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As mudanças da “Reforma do Judiciário” se relacionam especialmente ao 

controle do trabalho dos juízes, como a criação das súmulas vinculantes a serem 

editadas pelo Supremo Tribunal Federal, que permitem que decisões que as 

contrariem sejam cassadas pelo STF, e a criação do Conselho Nacional de Justiça 

que, entre outras competências, é responsável pelo controle do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes. 

Ao longo das minhas observações pude compreender como os juízes se 

orientam para produzir decisões na Justiça Trabalhista: a questão da “tutela do 

trabalhador”, que justifica diversas práticas dos juízes, e as práticas relacionadas à 

gestão dos processos. 

Essa “gestão dos processos” se relaciona com o controle do trabalho dos 

juízes que se consolidou com a “Reforma do Judiciário”, e se amolda, em regra, à 

gestão do tempo do processo, observada nas práticas de controle do tempo de 

audiência, de controle da tramitação do processo e na relação dos juízes com os 

servidores, com as partes e com as provas. 

Observei que “fazer justiça” possui significados diversos entre os atores, 

mas que existe uma similaridade entre a concepção partilhada por juízes menos 

experientes – “substitutos”, e juízes com mais tempo de cargo – “titulares”, em que os 

primeiros tendem a justificar suas decisões pelo papel do juiz de proteger o 

trabalhador, e os últimos pela necessidade de gerir o processo. 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo abordo 

a metodologia utilizada para a produção desta pesquisa, relatando como se deu meu 

interesse pelo tema e a construção do objeto, minha entrada no campo de pesquisa e 

coleta de dados. Neste capítulo também relatei os meus dilemas em fazer pesquisa 

empírica em direito.  

No segundo capítulo, descrevo a organização da audiência trabalhista, e 

analiso algumas práticas de administração da pauta, do tempo e do espaço das 

audiências pelos juízes. Neste capítulo explicito a relação entre as decisões 

produzidas ao longo das audiências e o controle do tempo e do espaço pelos juízes, 
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que têm como finalidade principal a gestão do número de processos do Vara e do 

trabalho a ser realizado. 

O terceiro capítulo aborda a conciliação na Justiça do Trabalho. A 

conciliação, que a princípio não seria um tema de destaque neste trabalho, ganhou 

relevo ao longo da minha pesquisa quando observei que se trata de uma questão 

importante para os atores, que utilizam as práticas de conciliação como parâmetro de 

avaliação do trabalho realizado pelos juízes. Além disso, observei que as práticas de 

conciliação em si é parte da tomada de decisão e funciona como mecanismo de 

gestão dos processos. 

O capítulo quatro traz a análise de outras práticas decisórias observadas 

ao longo das audiências, em que se destacam duas questões: a gestão do tempo da 

audiência e do processo e a proteção do trabalhador, sendo ambas as principais  

motivações e justificativas para a produção das decisões. Neste capítulo, explicito em 

que medida “gerir” o processo é uma parte importante da tomada de decisão, e 

explicito como juízes substitutos e titulares se distinguem através das suas práticas. 

Por outro lado, abordo a questão da proteção do trabalhador enquanto ideologia 

profissional dos juízes trabalhistas. 
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CAPÍTULO 1 – METODOLOGIA 
 

 

1.1 A construção do objeto  
 

 

A escolha por pesquisar a Justiça do Trabalho se deu em decorrência da 

minha trajetória ao longo da graduação em direito na UFF. Tive a oportunidade de 

estagiar por dois anos na Justiça do Trabalho e minha monografia de final de curso 

foi escrita a partir da observação, identificação e descrição das rotinas de trabalho e 

de produção da decisão judicial onde eu trabalhava. 

No período de novembro de 2012 a novembro de 2014, fui estagiária de 

Direito da 5ª Vara do Trabalho de Niterói. Durante o estágio trabalhei auxiliando o juiz, 

produzindo minutas de decisões e realizando pesquisas de jurisprudência. Este 

trabalho me permitiu conhecer as rotinas da Vara e diversos atores – juízes e 

servidores – que trabalhavam no fórum de Niterói. 

Neste período, tive um intenso contato prática judiciária e pude perceber 

que havia um descompasso entre a dogmática que aprendia na graduação, e o direito 

que eu via ser construído cotidianamente pelos servidores, advogados, partes e juízes 

no decorrer do processo.  

A discrepância entre a teoria aprendida na faculdade e a prática que eu 

vivenciava me fez despertar para a necessidade de ir além dos estudos doutrinários 

e dogmáticos com os quais estava acostumada. Para compreender o Direito como ele 

realmente é, percebi que seria preciso ampliar minhas perspectivas de conhecimento. 

Ao longo da minha experiência como estagiária, trabalhei com diversos 

juízes, sendo dois titulares e outros quatro juízes substitutos. Apesar de haver 

algumas particularidades em suas decisões, eu pude observar que um dos 

fundamentos reiteradamente utilizados por todos eles para justificar suas decisões era 

o Princípio da Proteção do Trabalhador. Por vezes, essa fundamentação vinha nas 

decisões escritas e, em outras vezes, era parte da fala dos juízes em diversos 

momentos, como as conversas informais comigo e com os servidores, e no momento 

da audiência. 
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Procurei então o professor Pedro Heitor Barros Geraldo, que orientava 

pesquisas empíricas que tinham como objeto a Justiça Trabalhista, e comecei a 

participar das reuniões do NECSO (Núcleo de Estudos em Conflito e Sociedade). 

Participar deste grupo foi fundamental para que eu começasse a compreender que 

não se tratava exatamente de uma disparidade entre “dois direitos” – o direito do livro 

e das leis e o direito das práticas –, mas sim de um só Direito que precisa ser 

compreendido através observação, descrição e reflexão sobre as práticas que 

constituem nossa realidade social. 

No grupo eu tive contato com a bibliografia das ciências sociais e seus 

métodos de fazer pesquisa. Descobri a empiria e percebi que deveria me socializar 

com este novo tipo de conhecimento, o que significava “a necessidade de ‘estranhar’ 

o meu objeto de estudo” (BAPTISTA, 2008, p.29), e as práticas judiciárias. 

Em 2014, com o propósito de elaborar meu trabalho de conclusão de curso, 

comecei a fazer pesquisa de campo na Justiça do Trabalho sob a orientação do 

professor Pedro Heitor. 

A função de estagiária me permitiu acesso facilitado às informações e ao 

campo. No entanto, tive dificuldade em “estranhar” diversas ideias e conceitos 

relacionados ao mundo jurídico. Foi especialmente difícil superar a “visão normativa” 

do mundo e do processo, em que todos os fatos são analisados a partir de um “dever-

ser”, em uma tentativa de submeter os fatos à previsão da norma. 

Ao longo da graduação fui socializada com a perspectiva normativa própria 

dos trabalhos do campo jurídico, que se apoiam em representações abstratas e ideais 

da sociedade e analisam as relações sociais a partir das previsões das normas. Mas, 

a partir do momento em que comecei a fazer pesquisa e me inteirar da bibliografia de 

outros campos, como a sociologia, percebi que a perspectiva normativa era limitada e 

incapaz de explicar a produção de decisões e o desenrolar dos processos judiciais. 

“Estranhar” as práticas judiciárias que eu vivia e reproduzia no meu 

cotidiano foi bastante difícil, especialmente no que diz respeito à ideia da “proteção do 

trabalhador”. Na graduação, aprendi que a Justiça Trabalhista era um ramo 

especializado que tinha como função precípua esta proteção do empregado. E, o 
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tempo todo eu percebia as práticas protetivas dos juízes como “naturais”, ou “próprias” 

do sistema de normas trabalhistas. 

“Estranhar” e “relativizar” as categorias e conceitos jurídicos foi um 

exercício antropológico difícil para mim, que fui socializada ao longo de toda a 

graduação com a ideia de que as normas abstratas eram “verdades” a serem seguidas 

e reproduzidas pelos profissionais de direito. Mas, ao entrar em contato com 

pesquisas empíricas sobre o “mundo jurídico”, ”, como se diz entre os bacharéis, 

percebi que este seria “um esforço importante para se tentar romper com as formas 

tradicionais de produção, legitimação e consagração do saber jurídico” (KANT DE 

LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010), e necessário para compreender as formas pelas 

quais o direito se produz e reproduz. 

O olhar antropológico é, essencialmente, um olhar marcado pelo 
estranhamento, mas não no sentido de suspeição. Trata-se, na 
verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as suas 
representações, partindo sempre, necessariamente, de um 
surpreender-se com tudo aquilo que, aos olhos dos outros, parece 
natural. (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010) 

Neste momento é importante dizer que, esse esforço de “estranhar” as 

práticas jurídicas relacionadas às decisões na Justiça do Trabalho, não significa que 

eu pretenda fazer uma crítica às práticas dos juízes, ou compará-las com as normas 

legais abstratas, fazendo um juízo de adequação ou de legalidade. Não se trata de 

fazer um juízo de valor sobre o que se decide, ou como se decide, mas sim de 

compreender como os juízes e demais membros da instituição produzem as decisões 

em seu cotidiano de trabalho. 

Tentar compreender o Direito apenas pelo “dever-ser”, ou seja, a partir de 

previsões legais abstratas, “é um equívoco que o estudo das práticas judiciárias ajuda 

a explicitar” (BAPTISTA, 2008, p.31). Neste trabalho, o Direito não é compreendido 

um campo formal e abstrato que se esgota em si mesmo, como pretendia Hans Kelsen 

(1999), mas sim como um fenômeno social. 

A partir da compreensão de que o Direito não se limita às leis, códigos e 

doutrinas, ou seja, que o direito não é simplesmente um punhado de normas 

abstratamente previstas, a abordagem aqui realizada tomou em consideração o 
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“direito em ação”, que se preocupa com o direito realizado na prática cotidiana, nas 

relações sociais e nos contextos institucionais (GERALDO; FONTAINHA, 2015).  

Por essa razão, não busquei construir um paralelo entre as previsões legais 

ou o direito idealizado pela doutrina. A perspectiva aqui adotada tem como foco as 

práticas dos “operadores do direito”, aqueles que trabalham nas instituições 

orientados pela formação dos bacharéis em direito, e os sentidos atribuídos a essas 

práticas, e busca compreender o direito a partir da observação da realidade social 

cotidiana.  

Assim como na etnometodologia de Garfinkel (1967) este trabalho buscou 

compreender a produção da decisão judicial a partir da observação dos casos típicos, 

cotidianos, e não de casos atípicos. Assisti em torno de quatrocentas audiências e 

pude perceber que várias práticas se repetem: são essas as que analiso.  

The following studies seek to treat practical activities, practical 
circumstances, and practical sociological reasoning as topics of 
empirical study, and by paying to the most commonplace activities of 
daily life the attention usually accorded extraordinary events. 
(GARFINKEL, 1967, p.1) 

Busquei o máximo que me foi possível não fazer juízo de valor acerca das 

práticas observadas, tampouco comparei normas escritas às práticas. Não considero 

o direito enquanto um conjunto de regras, assim a justeza e correção jurídica das 

decisões foram indiferentes para a minha análise. 

Assim, busquei compreender a produção da decisão na Justiça do 

Trabalho, através da categoria “fazer justiça”, e o que isto significa para os atores que 

atuam na Justiça do Trabalho. E, para compreender o significado de “fazer justiça”, 

analisei o papel dos “operadores do direito” neste campo através da observação de 

suas práticas durante as audiências e de entrevistas mais formais e conversas 

informais. Não me limitei à análise das “competências jurídicas”, àquelas prescritas 

nas normas que limitam o que abstratamente os servidores públicos deverm fazer, 

mas sim à análise das práticas cotidianas pelas quais os membros da instituição 

performam e reconhecem como práticas profissionais. 

Os “operadores do direito”, juízes, servidores, advogados e estagiários de 

direitos, identificam o “fazer justiça” ora a um papel do juiz do trabalho que estaria 
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relacionado ora à aplicação “justa” do direito, ora à capacidade de dar andamento aos 

processos de forma célere.  

Quanto à aplicação “justa” do direito, observei que é frequentemente 

relacionada à busca pela verdade do processo e, ao mesmo tempo à efetivação da 

tutela sobre o trabalhador, em que os “operadores do direito”, especialmente os juízes, 

identificam que faz parte do papel do juiz do trabalho “dar efetividade aos direitos 

trabalhistas”, produzindo decisões justificáveis a partir do ponto de vista legal, e ao 

mesmo tempo que satisfaçam de alguma forma a ideia de “proteção do trabalhador”. 

Nas audiências, pude observar que haviam semelhanças entre as práticas 

adotadas pelo grupo de juízes que observei, e a observação dessas práticas tornou 

possível compreender alguns dos constrangimentos institucionais que determinam a 

tomada de decisão na Justiça Trabalhista.  Nesse sentido, William Foote-Whyte 

(2005) explica que o estudo de alguns indivíduos particulares se torna significativo 

quando a análise compreende os indivíduos a partir de suas posições na estrutura 

social, e isto foi o que busquei nesta pesquisa. 

Porém, se este era um estudo de indivíduos particulares, e se havia 
mais de 20 mil pessoas no distrito, como poderia dizer qualquer coisa 
significativa sobre Corneville com base nesses indivíduos e grupos? 
Acabei percebendo que só poderia fazer isso se visse os indivíduos e 
grupos em termos de suas posições na estrutura social. Também 
deveria presumir que, quaisquer que fossem as diferenças entre 
indivíduos e grupos, havia semelhanças básicas a serem descobertas. 
Desse modo, eu não teria que estudar todas as gangues de esquina a 
fim de fazer afirmação significativas sobre as gangues de esquina em 
Cornerville. Um estudo de uma gangue não era suficiente, é claro, mas 
se o exame de várias outras mostrasse os mesmos aspectos uniforme 
que eu esperava encontrar, então essa parte da tarefa se tornaria 
manejável. (FOOTE-WHYTE, 2005, p.320) 

Na redação deste trabalho, estão grifadas em itálico as expressões e 

categorias utilizadas pelos atores do campo. As audiências estão identificadas por 

números, somente para organizar o texto, a numeração atribuída não tem relação com 

a ordem de audiências assistidas ou de importância. Os nomes dos atores do campo 

foram substituídos por nomes fictícios. 

 

1.2 O campo da pesquisa 
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O Judiciário trabalhista é dividido em três graus de jurisdição, onde o TST 

compõe o terceiro grau, ou grau especial; os TRTs, o segundo grau; e os juízes do 

trabalho compõem o primeiro grau, exercendo a jurisdição nas Varas do Trabalho. A 

Vara do Trabalho se relaciona com a dimensão espacial do Judiciário Trabalhista, 

sendo o local onde o Juiz do Trabalho exerce a jurisdição. Assim, é o próprio Juiz que 

compõe um dos órgãos da Justiça do Trabalho, e não a Vara. 

Durante o estágio em uma das Varas do Trabalho em Niterói, tive uma boa 

relação com os servidores e juízes com os quais trabalhei. Alguns destes se tornaram 

meus amigos mesmo após minha saída, e mantive o contato com vários deles. Isto 

me permitiu não só uma entrada facilitada no campo de pesquisa nas Varas do 

Trabalho em Niterói, como também tornou as informações pertinentes a minha 

pesquisa mais acessíveis neste local. 

Em Niterói, todas as Varas ficam em um mesmo prédio no centro da cidade, 

sendo que cada uma delas ocupa um andar no prédio e possui, em geral, um juiz, um 

estagiário de Direito, dois estagiários do cartório que são estudantes de nível médio, 

e doze servidores, sendo: um diretor da Vara, dois assistentes do juiz, um secretário 

de audiências e serventuários do cartório. 

O local em que eu realizei a observação a maior parte do tempo foi a sala 

de audiências, que também tem uma estrutura semelhante em todas as três Varas em 

que fiz a observação. Dentre as oito Varas do Trabalho de Niterói, assisti audiências 

nas três em que o acesso ao campo foi facilitado. Uma delas (onde assisti a maior 

parte das audiências) é a que eu já havia trabalhado como estagiária, e as outras duas 

eu conhecia os secretários de audiência e outros servidores.  

Quando ingressei no Mestrado no Programa Pós-Graduação em Sociologia 

e Direito, conversei com os servidores que conheci na época em que fui estagiária e 

contei a eles que faria pesquisa de campo nas Varas do Trabalho. Eles não 

perguntaram muito sobre o tema do meu trabalho, mas me indagaram como seria a 

realização do trabalho, e eu expliquei que inicialmente assistiria às audiências, então 

eles se dispuseram a me ajudar. 
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Quando os servidores amigos achavam que iria acontecer uma audiência 

de um processo “interessante”, ou com um juiz novo, eles me avisavam. Os processos 

“interessantes” geralmente eram processos que estes servidores, por sua experiência, 

esperavam que houvesse uma instrução – produção de provas em audiência, como 

oitiva de testemunhas – mais longa ou mais complexa, o que significa a produção de 

um grande número de informações na visão destes servidores e, para mim, significava 

que muitas decisões seriam tomadas ao longo destas audiências. 

Busquei compreender a produção da decisão judicial através das práticas 

cotidianas, e do sentido atribuído a essas práticas. Os próprios atores ao longo da 

pesquisa me explicaram o significado de suas práticas. A escolha por descrever 

alguns casos ao longo do texto foi a título de exemplificação. 

Conforme explicito mais adiante neste trabalho, a escolha por assistir as 

audiências se deu em razão de se tratar de um evento muito importante no processo 

trabalhista em que as interações podem ser observadas no momento em que estão 

ocorrendo, e o contexto do lugar, objetos e pano de fundo está mais evidente. 

Além das vantagens práticas, em termos de pesquisa, dos 
eventos públicos, estes apresentam vantagens em termos de 
observação e análise. São condensados de relações que 
oferecem, juntos, os três níveis de observáveis: sob o evento, as 
interações, em pano de fundo, o lugar e os objetos (BEAUD; 
WEBER, 2007, p.113). 

A escolha em realizar a pesquisa nas três Varas em que eu conhecia 

servidores se deu justamente pelo meu acesso facilitado a informações como o 

horário das audiências e “pistas” que me eram fornecidas pelos servidores que eu 

conhecia em um clima de confiança (BEAUD; WEBER, 2007). 

Nas audiências da Vara em que trabalhei durante o estágio, a juíza titular 

era a mesma com quem trabalhei. Esta juíza, que chamarei de Rosa, exerce esta 

função há mais de 15 anos. Devido a minha proximidade, ela me convidava para 

assistir às audiências de um lugar que considerava privilegiado, pois eu poderia ouvir 

e ver com clareza o que estava acontecendo: eu me sentava ao lado da secretária de 

audiências.  
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Figura 1 - Minha posição nas audiências com a Juíza Rosa 

Quando eu estava neste lugar, minha visão da audiência era diferente, pois 

esta posição tornava possível que a juíza explicasse os acontecimentos e as decisões 

que ele tomava ao longo da audiência. Tanto Rosa quanto a secretária de audiências 

comentavam e explicavam o que estava acontecendo nos processos em análise e, 

especialmente a juíza, me dizia os “porquês” das decisões que ela tomava em 

audiência. 
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Diversas vezes ao final das audiências eu acompanhava esta juíza até o 

seu gabinete, e enquanto ela “despachava” os processos, eu sentava com ela à mesa 

e nós conversávamos sobre as audiências que aconteceram naquele dia. Algumas 

vezes também almoçamos juntas, ocasiões em que ela inclusive me apresentou para 

outros juízes.  

O convívio com esta juíza me permitiu uma “experiência de observação 

participante aprofundada” (VERZELLONI, 2015). Através da prática do shadowing, 

participei de diversas atividades cotidianas, formais (as audiências) e informais (p.e. 

os almoços), o que me permitiu uma melhor compreensão da ideologia protetiva no 

contexto da produção da decisão judicial. 

Entre as possíveis metodologias de pesquisa, o shadowing é 
certamente uma das técnicas mais indicadas para se “ir para trás 
da cátedra do juiz”, ou seja, ultrapassar o complexo de normas 
e procedimentos que dirigem formalmente as atividades de uma 
corte, e explorar de um ponto de vista empírico, pragmático, e 
situado o mundo misterioso e desconhecido do direito. 
(VERZELLONI, 2015, p.87). 

 A minha proximidade com a juíza Rosa tornou possível analisar “uma 

pluralidade de elementos e peculiaridades que caracterizam o trabalho de um 

magistrado” (VERZELLONI, 2015, p.85), e também facilitou a ampliação do meu 

campo de pesquisa, já que ela me apresentou a outros juízes e servidores que se 

dispuseram a me ajudar na minha pesquisa. 

Quando eu assistia audiências na Vara em que trabalhei como estagiária, 

chegava em torno de quinze minutos antes da hora marcada para o início das 

audiências, entrava pela porta restrita aos funcionários e ficava aguardando dentro da 

sala de audiências. A secretária de audiências estava sempre lá no horário em que 

eu chegava, e me falava um pouco sobre os processos que estavam marcados para 

a pauta de audiências do dia, destacando os que ela considerava relevantes para a 

minha pesquisa antes de a juíza chegar e começar a chamar as partes para a 

audiência. 

Os processos que a secretária considerava relevantes para minha pesquisa 

eram aqueles que envolviam casos que demandariam a produção de muitas provas 

e, por esta razão, teriam audiências mais longas, com oitivas de várias testemunhas. 
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Esses processos geralmente envolviam pedidos de dano moral ou tinham como rés 

empresas que habitualmente resistem aos pedidos formulados pelos empregados, 

como empresas de ônibus, bancos, estaleiros e call-center. 

Observei que o critério de relevância utilizado para definir estes tipos de 

processo é partilhado entre os servidores da Vara e a juíza Rosa que, segundo me 

disse a diretora da Vara, determinou que apenas três audiências de processos deste 

tipo podem ser marcadas para o mesmo dia, no final da pauta de audiências, que 

contém em torno de vinte processos. 

Além das audiências com a juíza Rosa, também assisti audiências em duas 

outras Varas com quatro outros juízes. No entanto, em todos os casos eu conhecia 

pelo menos um servidor da Vara. Então, eu procurava por este servidor na hora em 

que chegava, para que ele me apresentasse ao juiz que conduziria a audiência e ao 

secretário que o acompanharia. 

Nestes casos, nas duas outras Varas que assisti audiências, na primeira 

vez eu entrei pela porta restrita aos funcionários e procurei o servidor que eu conhecia. 

Expliquei que já não era mais estagiária e que agora estava pesquisando sobre a 

Justiça do Trabalho no Mestrado da UFF e que, para isso, estava assistindo 

audiências trabalhistas.  

Em uma Vara, o servidor que eu conhecia me conduziu até a sala de 

audiências e me apresentou ao juiz como “ex-estagiária” e eu expliquei que estava 

pesquisando sobre a Justiça do Trabalho. Ele me identificou como alguém de dentro 

da instituição ao me apresentar dessa forma. Isso franqueou um acesso mais 

facilitado durante boa parte da pesquisa de campo. Na outra, o servidor permitiu que 

eu entrasse pela porta dos funcionários, mas não me apresentou para o juiz, apenas 

avisou que eu assistiria às audiências. Dentre os juízes que eu passei a conhecer no 

momento da pesquisa, dois me perguntaram sobre o tema da minha pesquisa, e eu 

respondi que estava pesquisando sobre o Princípio da Proteção do Trabalhador, que 

era meu tema de enfoque quando da realização do projeto que deu origem a esta 

pesquisa. Estes dois juízes depois me concederam entrevistas. 
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Toda vez que o juiz não era próximo, ou seja, em todas as outras 

audiências que não eram presidas pela juíza Rosa, eu sentava em uma das cadeiras 

disponíveis para a plateia (indicados no croqui da sala de audiências – figura 1). Esta 

posição, apesar de dificultar que eu fizesse perguntas ao longo das audiências ao juiz 

e à secretária, me permitiu conhecer e ouvir a plateia que assistia às audiências. 

A partir desta posição comecei a observar que a plateia era em geral 

composta por advogados e partes dos processos seguintes da pauta de audiências, 

e estudantes de Direito que estavam ali para “cumprir horas de estágio”. Esta 

observação se tornou um dado relevante para a minha pesquisa quando identifiquei 

que a plateia em geral compartilhava os mesmos significados para a categoria “fazer 

justiça” e suas consectárias identificadas aqui como “gerir” e “julgar e proteger”. 

Ao longo da pesquisa eu assisti a aproximadamente 30 pautas de 

audiência, com 15 audiências em cada pauta. Todas as audiências assistidas e os 

outros momentos vividos durante a pesquisa de campo foram considerados na análise 

aqui apresentada, mas escolhi apenas as audiências que melhor exemplificam as 

questões abordadas para reproduzir no texto.  

Os casos escolhidos não se tratam de casos extraordinários, mas sim de 

casos que acontecem cotidianamente. Os que eu transcrevi aqui são os que eu 

consegui transcrever com mais detalhes as falas e explicitam com mais clareza as 

questões abordadas. 

 
 

1.3 A observação das audiências como principal fonte de dados 

1.3.1 As audiências judiciais em foco 

 
Nesta dissertação, a pesquisa foi construída a partir da observação 

empírica, para compreender a produção da decisão na primeira instância da Justiça 

do Trabalho. Meu método de pesquisa consistiu especialmente em observar o 

momento em que várias decisões são tomadas: a audiência judicial. 

A audiência é um momento em que várias decisões são tomadas de forma 

pública e oral, é um momento em que a observação das interações entre os sujeitos 
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é acessível. A sala de audiência é “um lugar onde se pode desenvolver perspectivas 

etnográficas de pesquisa para compreender as práticas e as relações” (GERALDO, 

2013, p.636) e, por isso, é um lugar em que é possível observar as práticas dos atores 

enquanto elas acontecem.  

 A audiência trabalhista é um evento público, segundo dispõe a lei. E 

apesar de, pelo que observei, não existir exatamente uma “plateia” de pessoas alheias 

aos processos a serem analisados e julgados pelo juiz, não há restrições formais de 

acesso às pessoas e qualquer um pode entrar e assistir a uma audiência e às suas 

interações. 

A audiência é conduzida, ou “presidida” segundo o linguajar dos bacharéis 

em direito, pelo juiz do Trabalho. Participam da audiência o secretário de audiências, 

que é um servidor da Vara que cumula as funções de acompanhar, registrar e publicar 

as decisões e fatos ocorridos ao longo do ritual, as partes e os seus advogados. 

Na sala de audiências, além do lugar para os participantes citados, há 

assentos para o público em geral. Observei que estes assentos eram ocupados 

habitualmente por estudantes de Direito que preenchiam relatórios de estágio sobre 

as audiências, e advogados e partes que participariam das audiências posteriores, 

marcadas para a pauta do mesmo dia. 

Os juristas que escrevem sobre Direito do Trabalho e Direito Processual 

Trabalhista (SCHIAVI, 2009; MIESSA, 2015; BEZERRA LEITE, 2015) indicam que as 

audiências deste ramo da Justiça são regidas pelos princípios de informalidade ou 

simplicidade e oralidade, o que significa dizer que as normas formais abstratas que 

regem os acontecimentos relativos às audiências trabalhistas indicam que este é o 

momento para que as partes sejam ouvidas e que o juiz deve proferir as decisões de 

forma oral. Isto significa também que muitas práticas são toleráveis em razão dessa 

especificidade, como consideram os bacharéis em direito. 

Observei que as audiências trabalhistas não são exatamente “informais” ou 

“simples”, e nem sempre as partes são ouvidas. Quem mais fala nas audiências é o 

juiz e os advogados, e a linguagem utilizada por eles é carregada de expressões 

jurídicas que as partes parecem não compreender. Mas, a audiência é sim um lugar 
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em que as decisões são proferidas de forma oral, e um momento em que muitas 

informações são produzidas “no processo”, ou seja, tornam-se registros nem sempre 

enriquecidos dos detalhes das performances orais e corporais dos participantes. O 

que a torna um interessante objeto de estudo. 

Neste trabalho, levei em conta o caráter dinâmico da audiência, focalizando 

“as interações como um processo de realização da justiça” (GERALDO, 2013).  

O exame da produção da decisão teve por base a metodologia qualitativa. 

O sentido das ações dos atores foi buscado na observação do seu trabalho cotidiano 

e de suas práticas, em especial aquelas atinentes às audiências. Observei como os 

juízes administram os conflitos trabalhistas e como constroem um sentido para suas 

práticas de administração de conflitos e tomada de decisão. 

1.3.2 Observação das interações face-a-face 

O presente trabalho buscou a compreensão de forma contextual da 

produção de decisão na Justiça do Trabalho, e para tal, pretendeu se constituir 

principalmente, mas não exclusivamente, na análise de interações face a face, e na 

busca de sentidos através da observação direta dos atores em interação envolvidos 

na produção da decisão judicial. 

Alfred Schutz (1964) indica que a análise das interações demonstra que os 

sujeitos experimentam a mesma situação de forma diferenciada. Essas experiências 

humanas são analisadas por cada indivíduo de acordo com seus conhecimentos 

prévios – o que ele chama de stock of knowledge (1964), ou estoque de experiências 

– o que resulta em interpretações distintas e na possibilidade de ambiguidade. 

As múltiplas sensações e conhecimentos podem construir uma visão do 

mundo comum a partir do uso de sentidos e categorizações, ou na crença de que os 

membros partilham dos mesmos valores. O estoque de experiências, que podem ser 

regras, noções, receitas ou fórmulas, orienta os indivíduos em suas ações 

cotidianamente. O indivíduo pertence a um grupo e se torna membro quando 

compartilha um estoque de conhecimento de situações comuns e um sistema de 

relevâncias e tipificações em que as normas, hábitos e costumes são mais ou menos 

institucionalizados, repetidos (SCHUTZ, 1964). 
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What is supposed to be known in common by everyone who shares 
our system of relevances is the way of life considered to be the natural, 
the good, the right one by the members of the "in-group" (SCHUTZ, 
1964, p.13). 
 

Especificamente no ambiente do judiciário e no contexto do ritual da 

audiência, pode-se dizer que inicialmente os “membros” são o juiz, os advogados e 

servidores. As partes em um primeiro momento são tidas como “leigas”, pois em geral 

não compartilham da mesma linguagem e do mesmo sistema de categorizações e 

sentidos que os demais atores citados. No entanto, do decorrer da audiência os leigos 

podem passar a compreender e aprender esse sistema de tipificações para utilizá-los 

para suas finalidades (GERALDO, 2013). 

A produção da decisão pressupõe a construção de uma ordem social que 

é dada através das interações face a face. O ritual da audiência e o contexto em que 

ela acontece representa uma ordem na medida em que o alcance da experiência de 

uma pessoa por outra só é possível quando ela compartilha um tempo e um espaço 

comum (SCHUTZ, 1964).  

Para Schutz (1964), as instituições são formadas por recorrentes 

interações do tipo face a face, sendo que a institucionalização resulta de uma 

estabilidade em relação a expectativas de comportamentos, ou seja, depende da 

expectativa do indivíduo de que sua ação tem consequências. Na medida em que as 

interações são recorrentes e orientadas por um determinado tipo de ação e 

consequência, as ações vão se autonomizando e se transformando em regras. 

As instituições passam a ser percebidas pelo senso comum como 

independentes quando são estabilizadas, transmitindo a ideia de que funcionam e 

operam independente das pessoas. Este é o caso do judiciário. No entanto, as regras 

regulam o seu funcionamento não são puramente as regras do Direito, mas sim regras 

práticas recorrentes decorrentes de interações face a face de seus atores: juiz, 

servidores, advogados, partes. 

A etnometodologia se apoia na abordagem fenomenológica de Schutz, e a 

partir de alguns de seus conceitos e se desenvolveu com base na compreensão da 

produção do conhecimento comum da realidade social, ou o “senso comum”, para a 
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descrever a ordem social (HERITAGE, 1984). O saber leigo ou “senso comum” é 

apreciado pela etnometodologia como um recurso para as investigações.  

A etnometodologia parte do entendimento de que se há uma maneira de 

buscar uma compreensão geral sobre o comportamento humano é através do 

comportamento para dar sentido aos contextos, ou seja, da ação orientada para 

atribuir significado ao contexto (GARFINKEL, 1967).  

No presente trabalho, a compreensão do objeto – a Justiça do Trabalho e 

a tomada de decisão – tem como referência principal as práticas cotidianas, e não se 

trata de uma observação imparcial ou afastada do contexto, mas sim, de uma análise 

que pressupôs a interação com o objeto.  

A compreensão do significado de “fazer justiça”, neste sentido, se traduziu 

na busca por compreender a justiça como um “fenômeno de ordem” que, na medida 

em que é sociologicamente real, existe empiricamente no funcionamento da 

sociedade comum (MANZO, MAYNARD, 1993, p.173). 

A atividade de julgar, para além de ser um ato intelectual isolado e solitário, 

como é pensada por alguns juristas, é parte de um contexto que pode ser observado 

e analisado (GERALDO, 2010). Segundo esta perspectiva, a produção da decisão não 

são uma mão única, mas se dão de forma interacional. Não são resultantes de atos 

de vontade de uma única pessoa, mas são produzidas colaboralmente, 

interacionalmente e contextualmente (DUPRET, 2010).  

Julgar não é apenas proferir uma sentença final ou dar fim ao processo, 

mas é também a administrar e gerir o processo, o que inclui a produção de decisões 

cotidianas, inclusive oralmente. Dentre essas decisões de administração e gestão do 

processo que fazem parte do cotidiano do juiz, incluem-se as decisões em audiência. 

Estas são observáveis, relatáveis e, portanto passíveis de análise pela pesquisa de 

campo. 

A arte de julgar é, na verdade, a habilidade de usar este conjunto 
de ferramentas cognitivas desenvolvidas pelo juiz para realizar 
o seu trabalho [...] O “senso prático” é a habilidade que resume 
o processo cognitivo usado pelos profissionais para julgar. Em 
outras palavras, julgar não é uma habilidade intelectual derivada 
de uma vocação, de méritos, dons, ou conhecimentos técnicos, 
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mas acima de tudo uma habilidade de desenvolver e utilizar 
ferramentas cognitivas através do trabalho rotinizado no fórum. 
(GERALDO, 2010:153-154) 

A “justiça” que se pretendeu compreender com o presente trabalho é 

aquela relacionada às experiências descritíveis e analisáveis, é aquela que se 

desenvolve ao longo da tomada de decisão. Não se trata meramente um conceito 

abstrato, mas sim existe uma preocupação com a realização desta “justiça” na prática.  

 
 

1.4 O dilema de fazer pesquisa empírica em Direito 
 

 

O Direito é frequentemente analisado pelos bacharéis a partir da dicotomia 

da legalidade/ilegalidade. Nas decisões e nas atividades dos juízes e dos servidores 

da Vara não é diferente disto. Existe um esforço desses atores no sentido de justificar 

suas atividades através das previsões legais, seja através das normas, seja através 

dos princípios positivados, que não tem exatamente um conteúdo pré-determinado ou 

fixo. 

Ao compreender o direito como um fenômeno social, essa dicotomia se 

torna menos importante para a análise.  

Meu dilema é que essa perspectiva que compreende o Direito como um 

fenômeno social é frequentemente rejeitada pelas pessoas que trabalham na área 

jurídica. Especialmente porque essas pessoas, assim como eu, foram socializadas ao 

longo de toda a graduação com a ideia de um direito “puro” (KELSEN, 1999), que não 

se contamina pelas relações sociais, mas apenas as regula. 

Algumas das decisões, que descrevo, demonstram que existem outros 

constrangimentos que igualmente interferem na produção do Direito. A regra escrita é 

apenas mais um dos constrangimentos que pode ser relevante para compreendê-la. 

Minhas observações identificaram um contexto institucional que limita a atuação do 

juiz, seja na questão da gestão dos processos, seja na questão da tutela do 

trabalhador.  

Observei ao longo de todo esse processo de realização da pesquisa 

empírica que apesar de os atores conhecerem a existência dos constrangimentos 
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contextuais que orientam suas atividades cotidianas, eles parecem não relacionar, ou 

associar estes constrangimentos às suas atuações. Especialmente ao longo das 

entrevistas, observei, por exemplo, que apesar de indicarem que fatores contextuais 

constrangem a decisão dos juízes, não dizem que as decisões são produzidas de em 

razão do contexto. No entanto, discutir esses constrangimentos é percebido pelos 

membros da instituição como uma denúncia, ou uma forma de apontar “defeitos” na 

sua atuação, que na lógica do “dever ser” deve ser pautada exclusivamente pelos 

seus “entendimentos” sobre as regras do direito.  

Os membros da instituição estão socializados com uma perspectiva do 

direito que valoriza os “entendimentos” particulares dos sujeitos sobre a norma escrita; 

e que descreve essa perspectiva como orientada pela lei.  Na verdade, trata-se de 

compreender que o Direito, como fenômeno social que é, sofre interferências de 

outros fenômenos sociais.  

Meu dilema era justamente que os membros da instituição percebessem 

minha pesquisa como uma crítica ao Judiciário e às suas atividades, enquanto juízes 

e servidores. Eu me orientei pela expectativa que entender o direito a partir de suas 

práticas não é comum entre os pesquisadores da área do direito, mas também não 

seria tampouco comum aqueles que não possuem uma relação com pesquisas sobre 

o direito. 

Quando comecei a redigir esta dissertação esse dilema foi se tornando uma 

questão moral importante para mim, que me impedia de dizer e escrever sobre várias 

questões importantes na minha pesquisa. Eu não queria que meu texto parecesse 

uma “denúncia” do que acontece na Justiça ou nas salas de audiência, porque essa 

não é minha intenção e sequer é a minha perspectiva.  

Vários interlocutores do meu campo de pesquisa são pessoas com as quais 

eu tenho alguma relação de afinidade. São amigos, colegas e profissionais que eu 

respeito e admiro, mas que, ao mesmo tempo, não tiveram a mesma socialização que 

estou tendo com outras abordagens sobre o Direito, e menos ainda com perspectivas 

que buscam compreender o Direito através de referenciais da sociologia e da 

antropologia. 
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No início, eu empreendi um esforço de adequação, em uma tentativa de 

tornar o meu texto mais “jurídico”, descrevia as audiências como elas eram descritas 

nas atas de registro, e as atividades dos juízes e servidores como elas são descritas 

nas normas. Mas isto limitava minha observação e não era suficiente para 

compreender e descrever o meu objeto de estudo: as práticas de produção da decisão 

no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Depois várias conversas com meu orientador e com os colegas do NECSO, 

eu pude perceber que este “dilema moral” precisava se tornar um tópico da minha 

pesquisa, pois isto nada mais é do que um dos desafios que os pesquisadores que 

realizam pesquisa empírica sob o viés da sociologia do direito passam ao lidar com 

os operadores de direito. Estes, em geral, estão socializados com a perspectiva que 

entende o Direito como um conjunto de normas, e não como parte da experiência com 

as práticas dos bacharéis em direito. 

Este trabalho não trata de apontar atuações “ilegais” dos juízes ou 

servidores, porque não parte da compreensão do Direito pelo binômio da 

legalidade/ilegalidade, mas sim pela compreensão do Direito como ele se apresenta 

na realidade social.  
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CAPÍTULO 2 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

A audiência é o momento principal do processo trabalhista. É durante a 

audiência que o juiz toma as decisões que vão definir o resultado do processo. A 

defesa e as principais provas são produzidas durante a audiência, e este é o único 

momento em que as partes poderão ser ouvidas e, em especial, é o momento 

designado para que elas sejam conciliadas. 

O processo trabalhista inicia com a petição inicial, em que o autor da ação, 

geralmente o trabalhador, aduz seus motivos para a ação, faz os pedidos e traz os 

documentos que sustentam sua argumentação. Depois da petição inicial, há a 

intimação da parte contrária, geralmente a empresa empregadora, para participar da 

audiência. Na audiência a Ré apresentará sua defesa e todas as provas 

correspondentes e que o autor apresentará as provas orais que fundamentam o seu 

pedido, as testemunhas.  

Segundo dispõe o artigo 813 da CLT, as audiências trabalhistas serão 

públicas, o que significa dizer que o acesso ao seu local de realização é livre. Este 

artigo determina ainda que as audiências serão realizadas em dias úteis previamente 

fixados. O local também é pré-determinado, e para que haja alteração, deve haver 

comunicação com antecedência prévia de vinte e quatro horas. 

Na prática, conforme já descrito neste trabalho, quem frequenta o local das 

audiências são pessoas relacionadas ao campo do Direito, servidores da Vara, 

estagiários que precisam preencher relatórios de audiência, advogados e partes 

aguardando audiências que acontecerão no mesmo dia. A audiência é pública sob a 

perspectiva normativa, pois as leis determinar que ela seja aberta ao público, mas não 

sob a perspectiva prática. 

A cada processo corresponde pelo menos uma audiência com a presença 

das partes e seus advogados em Juízo. A audiência pode ser una, o que significa que 

a conciliação (produção do acordo), a instrução (produção das provas) e o julgamento 

(produção da sentença) acontecerão no mesmo momento, e pode ser inicial, em que 

se tem apenas a proposta de conciliação e a apresentação da defesa.  
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A maioria as audiências que assisti eram designadas como audiência una, 

no entanto, o julgamento era sempre designado para outra data, sem necessidade de 

comparecimento das partes. Além de adiar o julgamento, em um grande número de 

audiências também houve o adiamento da fase de instrução – produção das provas. 

A “doutrina jurídica”, os livros de opinião sobre o significado das regras 

escritas, indica que as audiências trabalhistas devem ser unas em decorrência do 

“princípio da concentração”, que determina que os atos de instrução e julgamento do 

processo devem ser praticados no mesmo momento. A CLT ressalva apenas os 

motivos de força maior que, caso impeçam a conclusão no mesmo dia, possibilitam a 

marcação de nova audiência de continuação para a primeira data desimpedida (CLT, 

art. 848).  

O adiamento da instrução para outra data é utilizado como um mecanismo 

de gestão da pauta pelo juiz, especialmente nos processos sinalizados pelos juízes 

como sendo de grande complexidade. Alguns processos identificados como 

complexos são: quando havia muitas testemunhas a serem ouvidas, mais de duas 

reclamadas respondendo a ação e ações que envolviam questões relacionadas a 

danos morais e assédio que, segundo a Juíza Rosa, têm oitivas longas das 

testemunhas.  

O adiamento ou partilha da audiência é um mecanismo de gestão da pauta 

de audiências e do processo à medida que é mobilizado pelos juízes para evitar 

atrasos e para viabilizar a produção de acordos, conforme descrevo mais a seguir 

neste trabalho. 

A audiência sempre inicia com a oferta de conciliação feita pelo juiz: “—

Tem possibilidade de acordo?” ; “—Tem acordo, doutores?” A consolidação das leis 

do trabalho – CLT, determina no artigo 846 que essa oferta de conciliar no momento 

da abertura da audiência é obrigatória. 

A audiência trabalhista é o oposto da audiência descrita por Antoine 

Garapon (1997). Segundo o autor, a audiência judicial é um tempo e um espaço 

reservado para que as pessoas administrem seus conflitos sob um mesmo código ou 

regras, o Direito. Na audiência o conflito é isolado do lugar de origem, e há um tempo 

e um espaço específico para tratar dele, em que as atenções estão concentradas nele. 
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A primeira delimitação de espaços de Justiça no acidente consistiu 
numa sebe de ramagens erguida no exterior das cidades. [...] esta 
cintura vegetal cumpria uma função jurídica, pois demarcava 
claramente do mundo exterior, no qual os conflitos podiam eclodir e 
desenvolver-se, e o lugar privilegiado para sua resolução. No interior 
deste Cercado reinava uma ordem especial e obrigatória isenta de 
qualquer forma de violência, estando as deslocações, discursos e 
comportamentos sujeitos à vigilância da audiência (GARAPON, 
1997:28). 

Para Garapon (1997), o espaço da audiência é uma recriação do mundo 

que lhe dá uma estrutura, formas e normas, trata-se de reorganizar o caos em torno 

de uma ordem. Sacraliza-se o espaço para conquistar essa ordem, substituindo-se a 

coerência duvidosa do mundo pela coerência do Direito. 

O que encarna o espaço judiciário é a prevalência da ordem sobre a 
transgressão, a sujeição do individual ao social e o primado do Direito 
sobre a força, tanta vez evocado nos frontões dos novos Palácios da 
Justiça (GARAPON, 1997, p.47). 

O espaço da audiência determina papéis aos participantes. Naquele 

espaço eles serão o autor, o advogado, o representante da ré, o juiz ou o servidor.  

A audiência é o momento em que acontece o contato entre as partes e a 

justiça. Se vai até o fórum, se vê o juiz. As partes têm expectativas em relação à 

audiência, especialmente os empregados. Observei em um grande número de casos 

que os empregados se preocupam em estar bem vestidos para participar da 

audiência, eles colocam a melhor roupa, as empregadas fazem maquiagem. Quase 

sempre demonstram nervosismo nos momentos que antecedem a audiência e durante 

o ritual: sacodem as pernas, passam a mão no cabelo várias vezes. 

Quando a audiência acaba, muitos empregados ficam desapontados. Isso 

também acontece com alguns réus, especialmente quando é o próprio sócio ou dono 

da empresa que participa da audiência, e não um representante. Ouvi muitas 

reclamações das partes com seus advogados: de que não puderam falar, de que 

queriam ter sido ouvidos, de que não gostaram do acordo. 

Nas vezes em que eu assisti às audiências sentada em uma das cadeiras 

da plateia pude ouvir que, antes mesmo de sentarem à mesa de audiência os 

advogados advertiam aos empregados de que eles não poderiam se dirigir 

diretamente ao juiz, e que deveriam ficar a maior parte do tempo em silêncio, só se 

manifestando quando o juiz requeresse. Neste lugar eu pude ouvir também que, 
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mesmo advertidas de que ficariam em silêncio ao longo da audiência, as partes 

reclamavam com seus advogados que não tiveram a oportunidade de falar. 

A descrição de Garapon (1997) para a audiência compreende um tempo e 

um espaço específicos. O espaço do judiciário, separado do mundo habitual e do 

espaço profano da cidade, que é “especialmente construído com vista a função nele 

exercida” (GARAPON, 1997:34), e que representa o lugar da lei. O tempo do 

procedimento, que não se pode reproduzir e implica na irreversibilidade do processo. 

O espaço do judiciário é separado do espaço profano da cidade. Há 
uma hierarquização do espaço que o distingue de um simples espaço 
de jogo, de disputa. O espaço da audiência é organizado e 
hierarquizado, "à imagem da lei" (GARAPON, 1997, p.46). 
 

A audiência trabalhista não é exatamente assim: o tempo é estendido e o 

espaço ampliado. O tempo é objeto de gestão por parte do juiz, assim como o espaço 

da audiência.  

 
 

2.1 As “audiências tranquilas”: práticas de gestão do tempo e inversão da pauta 

 

 

Em razão da minha proximidade com alguns servidores, e especialmente 

com a secretária de audiências Maria, eu recebi várias “pistas” (BEAUD e WEBER, 

2007) que me indicaram a assistir às audiências de determinados juízes, e às pautas 

de determinados dias. Maria me disse que para a minha pesquisa eu deveria assistir 

às audiências do Magistrado João, que segundo ela era um “bom juiz”. 

Maria – O juiz João é muito justo, não fica forçando as 

conciliações, faz audiências tranquilas e não fica 

perguntando o que não está no processo na hora de colher 

depoimento. Ele é um amor. 

 Não só alguns magistrados, mas também os servidores identificam que 

um juiz “justo”, ou um juiz que “faz justiça” é aquele que consegue fazer com que o 

processo aconteça de forma célere. Esta celeridade geralmente é identificada na 

condução da audiência e na própria gestão da Vara, que se identifica com a gestão 

do trabalho dos servidores. 
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O contato com Maria facilitou meu acesso aos dados do campo, como o 

horário e os locais em que aconteceriam as pautas de audiência, e a possibilidade de 

entrevistar os juízes. As pistas da Maria me indicaram datas para assistir às 

audiências que ela considerava “melhores”, mas meu olhar se ateve à observação 

dos casos típicos, cotidianos, e não de casos atípicos.  

Nessa fala da Maria é possível destacar três práticas dos juízes, que outros 

juízes, além de João realizam, que se identificam com a gestão do tempo do processo: 

(a) não “forçar as conciliações”; (b) fazer “audiências tranquilas”; (c) “não ficar 

perguntando o que não está no processo”. A análise das práticas rotineiras dos juízes 

que aqui identifico como “gerir o processo” foi organizada a partir destes três tipos de 

prática. Neste capítulo abordo as práticas de gestão da pauta e do tempo da audiência 

– “audiências tranquilas”, no próximo as práticas de conciliação – “não forçar o 

acordo”, e por fim, analiso outras práticas decisórias. 

As práticas que identifiquei como “fazer audiências tranquilas” têm estreita 

relação com a questão da gestão processual e do tempo das audiências, em que se 

destaca a inversão da pauta, prática reiterada entre os juízes, que aconteceu em todos 

os dias que estive presente para assistir audiências. 

Ângela Moreira Leite (2003) indica que os participantes do campo jurídico 

se tornaram especialistas em manobrar o tempo da ação. Essa gestão do tempo, que 

pode amplia-lo ou reduzi-lo é moldada de acordo com o interesse que quem gere. 

...o profissional do Direito é o senhor do tempo: os livros e códigos que 
aprendeu a manejar ensinaram-lhe a economizar e a gastar p tempo, 
a adiar, antecipar, anular e modificar decisões, e toda a sua 
socialização moldou-se a jogar com o tempo até que tempos melhores 
apareçam propiciando uma solução satisfatória para o ponto de vista 
que defendem. (MOREIRA LEITE, 2003, p. 120) 

 Ao longo das audiências com os quatro juízes diferentes, observei que 

existem várias práticas utilizadas para administrar a pauta de audiências e o tempo 

das audiências. Entre essas práticas, a inversão da pauta é a mais frequentemente 

utilizada, e consiste em adiar uma audiência que estava marcada para determinado 

horário e substituí-la por outra audiência da mesma pauta, do mesmo dia e turno.  
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O adiamento acontece por alguns minutos ou poucas horas, e depois o juiz 

chama novamente as partes da audiência adiada e dá prosseguimento. Quando a 

causa que levou à interrupção da audiência deixa de existir, as partes comunicam ao 

juiz, que às vezes reinsere a audiência na pauta (na ordem de processos a serem 

chamados à mesa de audiências), e às vezes redige a decisão tomada para o 

processo que teve a audiência adiada na ata de audiências correspondente sem que 

as partes precisem se sentar à mesa. 

Essa inversão geralmente é sugerida pelo próprio juiz ou requerida pelos 

advogados de maneira informal. Não tem nenhuma regra escrita que prevê ou regula 

esta prática, pelo contrário, a previsão da CLT é de suspensão do julgamento e 

adiamento da audiência para outra data caso ocorra motivo relevante (art. 844, 

parágrafo único). Também não há um procedimento específico relacionado a ela, cada 

juiz a aplica de maneira distinta, ainda que para situações semelhantes.  

O traço comum entre os juízes no que se refere à inversão da pauta, é que 

é encarado como algo informal, não havendo registro desse ato na ata de audiência. 

Apesar da ausência de previsão legal e de formalismo, trata-se de uma prática 

recorrente e bem aceita no cotidiano das audiências. Não vi nenhuma audiência em 

que o juiz tenha sido questionado ao aplica-la, nem pelos advogados nem pelas 

partes.  

A inversão da pauta é uma prática que acontece em diferentes situações 

como, por exemplo, para viabilizar a produção de um acordo de conciliação fora da 

mesa de audiências e nos casos em que o advogado de uma das partes ou a própria 

parte ainda não está presente no momento no “pregão”, em que, na hora da pauta 

designada para a audiência daquele processo específico, o secretário de audiências 

ou o Juiz chama as partes para se sentarem na mesa e iniciar a audiência. 

Situação 1 

A secretária de audiências chamou as partes pelo 

microfone. 

Entraram e sentaram-se o advogado do autor, o 

advogado da Ré e a representante da Ré, exceto a reclamante 

(empregada), que não veio.  
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O juiz Bruno disse para o advogado do autor: - “A gente 

têm algumas opções aqui. O senhor tenta ligar?”  

O advogado respondeu: - ”O senhor pode inverter a pauta 

então? Vou ligar”.  

O juiz meneou a cabeça acenando positivamente. 

Os advogados e a representante da Ré se levantaram e 

saíram da sala. 

A secretária de audiências chamou a próxima audiência. 

Neste caso, no horário designado para a audiência a empregada não 

estava presente. Feito o pregão e constatada a sua ausência, o juiz decidiu inverter a 

pauta para que o advogado ligasse para a autora. O juiz prosseguiu com a pauta de 

audiências e chamou os dois próximos processos previstos para aquele dia, depois o 

advogado retornou com a empregada e o juiz reincluiu o processo em pauta: chamou 

a ré, recebeu a defesa e adiou a audiência. 

Segundo o art. 844 da CLT, o não comparecimento da parte autora à 

audiência designada tem como consequência legal o arquivamento do processo. No 

caso do não comparecimento do reclamado, a consequência prevista neste mesmo 

artigo é a revelia, que importa na confissão da matéria de fato alegada pelo autor, ou 

seja, faz com que qualquer defesa posterior seja desconsiderada, e implica na 

aceitação judicial dos fatos narrados pelo autor como verdadeiros. 

A inversão da pauta foi uma decisão proferida pelo juiz no Caso 1 que 

evitou a consequência jurídica do arquivamento do processo. Se a audiência 

ocorresse no horário designado, a autora não estaria presente.  

Na situação 2 o juiz decidiu pela inversão da pauta ante a ausência do 

advogado da parte autora. Não há norma que impeça o prosseguimento da audiência 

neste caso, pelo contrário, a CLT assegura ao empregado o jus postulandi, ou seja, a 

possibilidade de litigar em juízo sem necessidade de advogado.  

Situação 2 

O Juiz Bruno fez o pregão. Entraram e sentaram a 

empregada, a representante da empresa e a advogada da 

empresa. 
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A advogada da ré se aproximou da mesa e disse: - “O 

advogado da parte autora está na outra Vara, o senhor se 

importa em inverter [a pauta]? 

Juiz: - “Tudo bem, me avise quando terminar lá, que eu 

reincluo esse processo na pauta.” 

Nessas duas audiências presididas pelo mesmo juiz, a inversão de pauta 

serviu para aguardar alguém que ainda não estava presente, no Caso 2 foi para 

aguardar o advogado da parte autora, e no 1 para aguardar a parte autora. 

Conversando com o juiz Bruno após o término das audiências do dia, ele 

me explicou que a inversão da pauta “—É uma defesa do próprio sistema, dá mais 

eficiência para esse tempo que a gente para aqui para fazer audiência”. Segundo o 

juiz, a inversão da pauta de audiências é um mecanismo para tornar o seu trabalho 

mais eficiente, aproveitando o dia da pauta de audiências para resolver mais 

processos, como me explicou numa entrevista:  

“Então, a gente faz isso para aproveitar o ato. O que acontece, não 
vem o advogado do autor, converso com o advogado do réu, “—
Vamos inverter, pra gente poder fazer o ato?”. O mesmo em relação 
ao réu. O objetivo é de fazer a pauta, fazer o ato que a gente tem 
marcado. Se eu não faço isso, eventualmente vou ter que responder 
a um pedido de adiamento por ausência de advogado, que é ruim. 
Eventualmente eu vou ter revelias injustas, porque o preposto está ali 
e o advogado não, isso é um processo mal feito, que acaba torto. A 
inversão é mais uma defesa do próprio sistema, dá mais eficiência 
para esse tempo que a gente para aqui para fazer audiência, para 
evitar adiamento, evitar revelia. Mas eu sempre faço isso de uma 
forma combinada, se uma das partes bate o pé e diz que não, eu acho 
que é direito da parte que o ato ocorra na ordem prevista.” 

A inversão da pauta evita especialmente os adiamentos, que aumentam o 

tempo do processo. A gestão do tempo do processo tem relação com a gestão do 

acervo da Vara e também com a produtividade dos juízes: fazer apenas uma ou o 

menor número de audiências no processo interfere na marcação das próximas pautas, 

e os adiamentos demandam mais trabalho da secretaria, como, por exemplo, 

diligências de citação das partes. 

Marco Aurélio Epifani Filho (2015) observou que os juízes trabalhistas 

precisam gerir os adiamentos e organizar a pauta de prosseguimento, para evitar 

impactos na produtividade e no tempo de duração dos processos.  
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Um processo desorganizado tem maior probabilidade de ter o 
adiamento da audiência, o que faz com que o processo tenha uma 
maior duração, impactando nas metas estabelecidas para os órgãos 
jurisdicionais. (EPIFANI FILHO, 2015, p. 61) 

Apesar de ser uma prática comum nas Varas Trabalhistas, utilizadas por 

todos os juízes e, na maior parte das vezes, para aguardar a chegada de uma parte 

ou seu advogado, a inversão da pauta não coaduna com a jurisprudência do Tribunal 

Superior do Trabalho. O TST, se manifestando no sentido da rigidez do horário da 

audiência em relação às partes editou a Orientação Jurisprudencial nº 245 que indica 

que “Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte 

na audiência”. 

A inversão da pauta é utilizada para gerir o tempo do processo e da 

audiência, seja evitando adiamentos, seja “otimizando” o tempo em que as partes 

permanecem na mesa de audiências. Conforme me explicou a Juíza Rosa, que é 

titular de uma das Varas do Trabalho, a inversão da pauta se trata de uma “praxe 

forense”, que “–Se trata de tentar atender aos interesses dos advogados”.  

Observei que a Juíza Rosa frequentemente sugere a inversão da pauta 

para os advogados das partes, e que as pautas de audiência realizadas por ela não 

costumam ter atrasos ou demorar mais do que o previsto. Concluí que a Juíza Rosa 

utiliza esta prática para administrar o tempo das audiência, “otimizando” esse tempo: 

ela chama para a mesa de audiências os próximos processos previstos para aquela 

data, e adianta as audiências quando as partes já estão presentes. 

Já o Juiz Bruno se vale da inversão da pauta para evitar algumas 

consequências processuais, como o adiamento e o arquivamento do processo. Estas 

consequências processuais podem afetar diretamente o trabalho da Vara, pois no 

caso do adiamento, por exemplo, será necessário agendar, notificar as partes e 

realizar novamente a audiência, situações que aumentam o trabalho dos funcionários 

da Vara e do juiz titular. Evitar essas consequências processuais evita que seja 

necessário alterar as datas das pautas de audiência ou marcar novas pautas, até 

porque a ingerência sobre as pautas é do juiz titular, e o juiz Bruno é substituto. 

Ao contrário da audiência descrita por Garapon (1997), que pressupõe a 

reserva de um tempo específico para se dedicar à administração do conflito reservado 
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e especial, "como uma ação temporária que dada a sua ordem e a sua regularidade, 

compensa as lacunas do tempo profano" (GARAPON, 1997, p.53), o tempo audiência 

trabalhista pode ser manejado pelo juiz.  

O tempo do processo na audiência trabalhista é fracionado, ao contrário do 

tempo da audiência descrita por Garapon que “é um tempo inteiramente dominado 

que permite à sociedade regenerar a ordem social e jurídica” (GARAPON, 1997, p.54). 

A audiência descrita pelo autor acontece num tempo reservado, e não se pode 

reproduzir, que consagra o caráter irreversível do processo e dos efeitos dos atos que 

ocorrem na audiência.  

A inversão da pauta é uma prática que amplia os limites temporais da 

audiência, altera o rito e o molda de acordo com o interesse de gestão da pauta de 

audiências. O tempo da audiência trabalhista não é como pensado por Garapon 

(1997), não é único, e pode ser fracionado para que se tenha momentos distintos para 

a tentativa de conciliação, a produção da defesa, a produção de provas, e a decisão. 

Não reprodutível, o tempo do processo é, pois, e de igual modo, um 
tempo único. As suas testemunhas serão apenas os presentes na sala 
de audiências (GARAPON,1997, p.59). 

A inversão da pauta fraciona e altera o tempo da audiência, à medida que 

substitui o horário designado para que a audiência de um processo específico e evita 

algumas consequências jurídicas que ocorreriam caso fosse mantido o horário 

designado. Trata-se de um mecanismo que controla não só o tempo de duração de 

uma pauta de audiências, mas também os fins do processo. 

A inversão da pauta é uma decisão com consequências jurídicas no 

processo, que interferem e, por vezes, determinam o resultado final da ação. No caso 

1, a inversão da pauta evitou o arquivamento do processo, e no caso 2 evitou que a 

audiência prosseguisse sem que o empregado estivesse desassistido. 

A prática da inversão da pauta demonstra que, diferentemente da audiência 

concebida por Garapon (1997), o tempo da audiência trabalhista pode não ser único 

ou previamente fixado. Para evitar que os atos produzidos tenham consequências 

irreversíveis para o processo, como é o caso do arquivamento, o juiz gere e dá outros 

contornos a esse tempo. 
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Fernando Fontainha (2012) indica, a partir do processo de judicialização, o 

surgimento de um “juiz moderno”, empreendedor, que acumula a função de gestor da 

Vara e dos processos à função de julgar, busca a produtividade, e utiliza a informatização 

da Justiça em prol dessa busca. No processo trabalhista, a informatização da Justiça se 

consolidou com o “processo judicial eletrônico” (PJe). 

 

2.2 O “processo judicial eletrônico” (PJe) e novos constrangimentos da 

audiência 

O PJe é o sistema informatizado de processamento dos processos virtuais 

trabalhistas. Os autos judiciais, que são a compilação de informações e decisões que 

compõe o processo judicial, a partir deste sistema passaram a ser virtuais e 

processados pelo computador. 

Além dos mecanismos de gestão da pauta propriamente ditos, como a 

inversão da pauta, a audiência trabalhista também tem seu tempo e espaço 

modificados sob outros aspectos. O Processo Judicial Eletrônico - PJe é um dos 

constrangimentos que interferem na produção das decisões em audiência. 

O PJe torna possível que os autos de um processo sejam acessados ao 

mesmo tempo por várias pessoas cadastradas: servidores, advogados, juiz, dentre 

outros com prévia autorização. As informações precisam ser juntadas a ele 

eletronicamente, o que, em alguma medida, altera as regras do desenrolar do 

processo. Um exemplo disto é a resposta da demandada que nos processos físicos, 

que antes era apresentada em papel no exato momento da audiência, e no processo 

eletrônico precisa que o arquivo seja carregado aos autos em momento anterior à 

audiência.  

Nas audiências em que há processos eletrônicos é necessário que o 

sistema esteja disponível para que seja registrada a presença dos litigantes, a ata de 

audiência do processo e demais provas produzidas. No entanto, assim como observou 

Marco Aurélio Epifani Filho em sua pesquisa de campo na Justiça do Trabalho, 

também observei que o PJe apresenta instabilidades que afetam o andamento da 

audiência. 
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Este sistema apresenta defeitos e instabilidades de difícil resolução 
para os membros da Justiça que lidam com os processos judiciais. O 
acesso ao processo se tornou mais restrito, afinal o sistema pode estar 
disponível na sede do Judiciário, mas não nas varas do trabalho, nos 
escritórios ou nas casas dos advogados e jurisdicionados (EPIFANI 
FILHO, 2015:3). 

A ausência de sistema aconteceu algumas vezes ao longo da minha 

pesquisa, e pude observar que os juízes possuem maneiras distintas de lidar com 

esse problema. Em geral, os juízes titulares das varas adiam todos os processos da 

pauta para outro dia e pedem que os secretários de audiência comuniquem às partes 

conforme forem chegando ao fórum, enquanto os juízes substitutos fazem as 

audiências mesmo sem sistema, como no caso a seguir. 

Situação 3  

A secretária de audiências me disse que o prédio estava 

sem sistema, mas que a Juíza resolveu fazer as audiências 

mesmo assim. 

A juíza Luciana chamou as partes do primeiro processo 

partes pelo microfone. 

Entraram e sentaram o advogado e a representante da 

empresa ré, e o advogado do autor. O reclamante não estava 

presente.  

A juíza disse ao advogado do autor que pode arquivar o 

processo sem que o sistema estivesse funcionando e disse que 

“o fato de não ter sistema não obsta o arquivamento”. 

O advogado do autor questiona, dizendo que o processo 

é eletrônico, e que por isso só tem audiência se tiver sistema e 

que, portanto, na falta de sistema o arquivamento não era 

possível. A Juíza decidiu pelo arquivamento do processo e 

informou ao advogado do autor que isentou o autor de custas. 

Na situação 3, após o pregão das partes a juíza constatou que o empregado 

no estava presente. O advogado do autor argumentou que a penalidade do 

arquivamento não seria aplicável ante a ausência de sistema, tendo em vista que não 

seria possível registrar a penalidade no sistema no momento da audiência. 
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Conforme já mencionado neste trabalho, o arquivamento do processo é 

uma penalidade prevista da CLT ao reclamante que não comparece à audiência. No 

caso narrado, apesar da argumentação do advogado, a juíza decidiu pelo 

arquivamento. 

Depois da audiência conversei com a juíza Luciana, me apresentei e 

expliquei que fui estagiária daquela Vara, e que agora era pesquisadora num 

mestrado da UFF. Eu perguntei se a ausência de sistema tinha atrapalhado muito, e 

ela me explicou que atrapalhou um pouco, mas que entendia que o PJe é apenas um 

veículo processual novo, e que por isso não precisava de regras novas, e que por isso 

deu a decisão de arquivamento. Ela me disse também que, por outro lado, com o PJE 

foi preciso fazer algumas adaptações. Numa entrevista, ela me explicou que: 

“Preciso fazer algumas adaptações, como por exemplo convolar o rito 
sumaríssimo em ordinário [tipos de procedimento, em que o primeiro 
é restrito a pedidos de quantia menor e possui regras que limitam a 
produção das provas, e o segundo é o padrão], mas não admito 
algumas situações, como a juntada posterior de documento, porque o 
documento novo influencia o próprio mérito da causa, e isso não pode 
mudar só por causa do PJe.” 

As adaptações mencionadas pela juíza Luciana são decisões produzidas 

no contexto do processo eletrônico, produzidas diante de situações que não 

ocorreriam no processo físico em papel, como a falta de sistema, quando o ambiente 

virtual do Processo Eletrônico não funciona, ou falta de rede, quando não há conexão 

com a internet. Como não há regras escritas prevendo protocolos que orientem o que 

fazer diante dessas situações, existe uma liberdade dos juízes, que produzem 

decisões distintas e as justificam também de maneira distinta.  

Situação 4 

A juíza Luciana chamou as partes ao microfone e 

entraram todos. 

A juíza disse aos advogados: “– Doutores, o PJe está fora 

do ar, chamei as partes para tentativa de acordo” 

A advogada da ré disse que não tinha acordo e que iria 

requerer a juntada posterior de decisão judicial sob sigilo [anexar 

decisão judicial como se fosse uma prova no processo, mas sem 
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que a parte contrária pudesse ter acesso ao documento num 

primeiro momento do processo].  

A juíza disse que indeferiria o sigilo [a vedação que a 

parte contrária tivesse acesso ao documento eletrônico], mas 

que aceitaria a juntada do documento, justificando que “a 

sentença de outro juízo é pública”, e que por isso não há razão 

para o sigilo. 

A Juíza disse à advogada, ditando para a secretária de 

audiências consignar em ata:– “A publicidade dos atos é a regra 

que vigora no direito processual, e só afastada em casos 

específicos, indefiro o sigilo”. 

Neste caso, a advogada da ré requereu a “juntada posterior” de decisão 

judicial. Caso o sistema estivesse funcionando, todos os documentos a serem 

juntados aos autos virtuais pela ré deveriam ser carregados ao sistema antes do início 

da audiência. Na situação de ausência do sistema na hora da audiência a juíza 

permitiu a juntada posterior.  

A ausência de sistema cria então duas situações: a possibilidade de fazer 

a audiência sem sistema e a possibilidade de adiamento da audiência. A escolha por 

uma das alternativas é do juiz designado para presidir a pauta de audiências e, assim 

como nos casos narrados, a escolha sobre quais regras aplicar no caso de uma 

audiência sem sistema também é do juiz. 

Voltando à audiência descrita por Garapon (1997), “antes de ser uma 

faculdade moral, julgar é um evento” (GARAPON, 1997:18), não se trata apenas de 

reservar um tempo e um espaço para que os atos e decisões relacionas à 

administração do conflito levado a Justiça sejam produzidos, mas também de 

assegurar que estes atos e decisões sejam produzidos segundo o rito. 

 

Para fazer justiça é preciso falar, testemunhar, argumentar, provar, 
escutar e decidir. Para tudo isso, é necessário antes de mais estar 
em situação de julgar (GARAPON, 1997:19). 

Na audiência trabalhista é possível ajustar o rito de acordo com as 

necessidades de gestão processual e de gestão do trabalho do juiz, o que faz com 

que o tempo e do espaço não sejam previamente definidos. No entanto, segundo 
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Garapon (1997), a definição prévia desses elementos é da situação de julgar são 

essenciais para fazer justiça, já que é o rito que assegura a vacuidade e neutralidade 

do julgador.  

Na audiência trabalhista o rito é gerido de acordo com a necessidade de 

gestão do trabalho da Vara e do trabalho realizado pelo juiz. O tempo e o espaço da 

audiência são ajustados e moldados de acordo com a necessidade gestão dos 

processos, e não à administração do conflito, como pretendia Garapon (1997). 

 
 

Situação 5 

A secretária de audiências apregoou ao microfone e 

compareceram as partes autora e ré com seus advogados. 

Juíza Luciana: -- “Tem possibilidade de acordo, 

doutores?” 

Os advogados responderam que não. 

O advogado da ré explicou a juíza que faltou uma parte 

da sua defesa no sistema.  

Juíza Luciana: -- O senhor pode consignar em ata.  

O advogado da ré disse que tudo bem e pede para 

constar que os extratos bancários juntados pelo reclamante não 

estão legíveis, não têm nome e nem título.  

A juíza respondeu que adiaria a audiência então para o 

advogado do autor juntar os documentos de novo e para que o 

advogado da ré adite a defesa no sistema, mas disse que, por 

outro lado, iria retirar o sigilo no sistema.  

O sistema PJe possibilita à ré que carregue o arquivo da defesa de forma 

sigilosa, de forma que a parte contrária não possa acessá-la, mas somente os 

funcionários da Vara e o juiz, que retira o sigilo no momento de recebimento da defesa, 

em audiência. No caso narrado a juíza permitiu que o advogado da ré fizesse a 

alteração da defesa para incluir novos elementos e, por outro lado, retirou o sigilo da 

petição. 

Situação 6 

Após o pregão, compareceram as partes e seus advogados. 
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Juíza Rosa: “— Bom dia, doutores. Tem possibilidade de 

acordo?” 

O advogado da parte autora propôs acordo de 60 mil e o 

advogado da ré diz que é muito alta a proposta.  

A juíza disse à secretária para consignar este valor em ata.  

O advogado do autor, acessando o processo no sistema durante 

a audiência, disse a juíza que percebeu que houve um equívoco 

na “inicial”. 

Advogado do Autor: “— Excelência, o arquivo que está no 

sistema está errado, eu gostaria de pedir prazo para corrigir.” 

A juíza disse que no PJe não tem como substituir a petição, e 

decidiu extinguir o processo sem resolução do mérito por 

desistência da ação, isentando a autora de custas. 

Juíza Rosa: “— Aí, você entra com a ação de novo, doutor, com 

o arquivo correto.” 

No caso 6, o advogado da parte autora requereu a substituição de uma 

petição no sistema e, como tal substituição não era possível no PJe, a juíza decidiu 

pela extinção do processo por desistência. A desistência do processo teria como 

consequência o pagamento de custas processuais pela parte autora, como 

penalidade. A juíza decidiu isentar a parte das custas justificando que o que ensejou 

a extinção não foi propriamente a desistência, mas sim uma limitação no sistema.  

Desde a época em que eu era estagiária, pude perceber que a emenda da 

inicial (substituição ou adição de itens na petição inicial) era uma prática recorrente, 

apesar de não existir uma regra escrita sobre esta prática. A emenda da inicial 

acontecia frequentemente nos processos físicos, e era reconhecida como legítima 

pelas partes, pelo juiz, pelos advogados e pelos funcionários da Vara, no entanto, o 

PJe não comporta a possibilidade de substituição do arquivo da petição inicial. E, com 

a implantação do Processo Eletrônico, o juiz precisa produzir outras decisões para os 

casos em que antes se decidiria pela permissão da emenda da petição inicial. 

A juíza Rosa me explicou que nas pautas de processo eletrônico ela 

“repartiu” todas as audiências, pois estava tendo muitos problemas e relação ao PJe, 

por exemplo a impossibilidade de substituir a petição inicial ou incluir certos 
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documentos no sistema. Nos processos físicos as audiências costumavam ser unas 

(conciliação e instrução em uma só audiência), mas nos processos eletrônicos ela 

decidiu já avisar na notificação da parte que na primeira audiência que não colherá as 

provas.  
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CAPÍTULO 3 – PRÁTICAS DE CONCILIAÇÃO 

 
 

“A gente é treinado para estimular o acordo, mas estimular o acordo é 
uma coisa. É melhor um bom acordo do que uma ótima sentença.” 
(Trecho da entrevista com o juiz Bruno). 

A conciliação consiste em um mecanismo em que as próprias partes 

envolvidas em um conflito tentam encontrar a solução para ele, com a ajudas de um 

terceiro imparcial. Este terceiro, o conciliador, media o diálogo entre os envolvidos e 

interfere nele, sugerindo soluções que podem ou não ser aceitas.  

Conforme observou Ângela Moreira Leite (2003), a conciliação é entendida 

pela doutrina jurídica como uma forma pacífica de resolução de conflitos que 

ultrapassa a concretização de um simples acordo e possui uma função especial na 

sociedade de promover a paz social e a maturidade do povo jurisdicionado. 

Este sentido de conciliação identificado pela doutrina jurídica, apesar de 

ser reproduzido no discurso dos atores, não é evidente nas práticas observadas. As 

práticas evidenciam o sentido prático da conciliação para os juízes trabalhistas na 

primeira instância: é uma forma de administrar o processo, não o conflito.  

A transição para a democracia dos anos 80 trouxe várias transformações 

para o Judiciário: a ampliação do acesso à justiça e a constitucionalização dos direitos 

e garantias o colocaram no centro da arena política, e este papel central veio 

acompanhado de críticas, das quais surgiram respostas e consequências (CUNHA et. 

al., 2015).  

Já nos anos 90 Sadek (1994) observou que a “Crise do Judiciário” era 

marcada principalmente pela falta de agilidade da estrutura burocrática e pela alta 

defasagem entre os processos que entram na justiça e os julgamentos. A autora 

identificou que entre as soluções apresentadas pelos próprios magistrados estavam a 

“desformalização do processo” (SADEK, 1994, p.91), de maneira a incorporar 

mecanismos para tornar os processos mais céleres, e a informatização do processo. 

A introdução dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos no 

sistema judicial brasileiro foi uma das estratégias que visava a busca de celeridade 
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processual, ou o acesso à justiça de maneira mais rápida (MERLO, 2012). A 

conciliação é um desses mecanismos que, através da redução do formalismo no 

trâmite dos processos, visava torna-los mais rápidos. 

Sadek (2004) observou em outro trabalho a constância nas críticas ao 

Judiciário por todo o mundo, tanto em textos especializados, quanto em debates 

parlamentares, e salientou que, no Brasil, a situação da Justiça foi percebida como 

questão problemática pelos operadores do Direito, que impulsionaram a agenda de 

reformas. A autora ressaltou a diminuição no grau de tolerância em relação à baixa 

eficiência do sistema judicial e a corrosão do seu prestígio, contexto este que 

impulsionou a criação de um órgão de controle externo. 

As principais respostas às críticas do Judiciário vieram com a Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, em um processo que ficou conhecido como a “Reforma 

do Judiciário”, cujos principais resultados foram “a introdução da possibilidade de 

edição de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o critério da 

repercussão geral” (FRANCO e CUNHA, 2013, p.516) e a criação do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ – responsável pelo controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

O CNJ impõe metas de produtividade que fazem parte deste controle da 

atividade dos juízes. Dentre as metas da Justiça do Trabalho divulgadas no CNJ para 

o ano de 2016 está a meta 3: 

Meta 3 de 2016 – “Aumentar os casos solucionados por conciliação • 
Justiça do Trabalho: Aumentar o índice de Conciliação na Fase de 
Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos 
Percentuais”. 

Na Justiça do Trabalho a conciliação tem um papel de ainda mais destaque 

do que nos demais ramos da Justiça. Segundo o Relatório “Justiça em Números” do 

CNJ (2016), a primeira instância trabalhista no Estado do Rio de Janeiro conciliou 36% 

dos casos em litígio em 2015. De acordo com os dados do CNJ, o índice de casos 

conciliados em 2015 na Justiça do Trabalho foi de 25%, enquanto o índice da Justiça 

estadual foi de 9% e da Justiça Federal de 3%, sendo, portanto, muito superior aos 

demais ramos da Justiça. 
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O relatório (CNJ, 2016) identifica que essa diferença se explica pelo 

procedimento trabalhista, que prevê que a conciliação será oferecida pelo juiz às 

partes antes do oferecimento da defesa. O CNJ também justificou a diferença pelo 

que chamou de “praxe jurídica corrente no Brasil” (CNJ, 2016, pg. 57), destacando 

que “as dificuldades parecem mais culturais do que efetivamente estruturais, sendo 

de se esperar uma inversão de tendência na série histórica que ora se inicia em razão 

das exaustivas políticas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça e da lógica 

do novo Código de Processo Civil, voltadas e amplamente favoráveis às soluções 

consensuais dos processos judiciais” (CNJ, 2016, p. 57). 

O índice é maior que o dobro do apresentado pela Justiça Estadual, o 
que pode ser explicado pelo próprio rito processual trabalhista, no qual 
a tentativa de conciliação entre as partes ocorre em audiência antes 
de perfectibilizado o litígio judicial, isto é, antes de aduzida a defesa 
pela parte reclamada. A referida ordem de atos só chegou à justiça 
comum com a entrada em vigor da Lei n. 13.105, de 2015, de modo 
que eventuais efeitos positivos só poderão ser avaliados nas próximas 
edições deste relatório. Importa considerar, ainda, o nível de 
especificidade da matéria versada nas ações trabalhistas e a 
recorrência de pleitos, melhor discutidas em outro tópico. Com o alto 
nível de especialização de magistrados e servidores no tratamento das 
demandas levadas a juízo na Justiça do Trabalho, tem-se o 
encaminhamento mais adequado das postulações formuladas no 
sentido de facilitar a construção do consenso entre as partes em litígio. 
(CNJ, 2016) 

A criação do CNJ representou o mecanismo de controle sobre o trabalho 

realizado pelos juízes que se coloca como um dos constrangimentos para a produção 

da decisão judicial. No entanto, para Werneck Vianna (2013), para além dessa 

pressão e controle sobre o trabalho dos juízes, a criação do CNJ também representou 

avanços, como a modernização do Judiciário. 

Decerto que com a criação do Conselho Nacional de Justiça registram-
se avanços na racionalização e na modernização do Judiciário, mas o 
juiz, imprensado por planilhas e súmulas vinculantes, sujeito a 
múltiplos controles de sua “produtividade” – o termo é amargo –, vem 
perdendo sua aura. (VIANNA, 2013, p. 14) 

A conciliação é importante na produção das decisões por dois aspectos 

principais. De um lado trata-se de um dos mecanismos de “desformalização”, 

inseridos no sistema judicial brasileiro com vistas a reduzir o tempo de tramitação dos 

processos e tornar a Justiça mais célere. Por outro lado, é uma política institucional 

determinada pelo CNJ, que estabelece metas aos tribunais. 
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Nesse contexto, conciliar é mais uma forma de administrar o acervo de 

processos da Vara, reduzir o trabalho dos servidores e controlar o tempo de duração 

das audiências do que propriamente um mecanismo de administração de conflitos.  

A conciliação tem um papel de destaque na audiência trabalhista. Todas as 

audiências iniciam com a oferta do acordo pelo juiz, geralmente através de frases-tipo, 

como “—Tem possibilidade de acordo, doutores?” A CLT indica que todos os dissídios 

submetidos à Justiça do Trabalho são sujeitos à conciliação, e que os juízes devem 

empregar a persuasão para que o conflito se submeta à solução conciliatória. A lei 

também permite que a conciliação com vistas à dar fim ao processo seja feita em 

outros momentos do processo. 

 

Consolidação das Leis do Trabalho  
Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à 
apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 
conciliação. 
        § 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do 
Trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no 
sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. 
        § 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á 
obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita 
neste Título. 
        § 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao 
processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. 
 

Para todos os processos que tramitam na Justiça do Trabalho a conciliação 

é uma fase do processo, sendo obrigatório que o juiz a proponha em dois momentos 

da audiência, no início, logo após a abertura da audiência de instrução e julgamento 

(art. 846 da CLT), e no final, depois de aduzidas as razões finais pelas partes (art. 850 

da CLT). Caso o juiz não proponha a conciliação no início da audiência, haverá 

nulidade da sentença. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região estimula os juízes de 

primeira instância a produzirem acordos. Em 2010, este tribunal criou o Sistema 

Permanente de Conciliação, que tem como slogan a frase “Conciliar é a nossa praia”.  
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Figura 2 - Slogan do Sistema Permanente de Conciliação TRT 1ª Região 

 

No sítio do TRT, o sentido de conciliação é expresso como uma promoção 

de “diálogo entre o empregado e o empregador”, como o escopo de “resolver os 

conflitos decorrentes das relações de trabalho”, e o Tribunal indica que sua iniciativa 

é “buscar sempre a conciliação”. 

As determinações legais e o incentivo do Tribunal são fatores que orientam 

a produção de acordos pelos Juízes. Observei que em todas as audiências em que 

as partes estavam presentes, os juízes iniciavam a audiência oferecendo a 

possibilidade de acordo, dizendo a frase: “— Tem possibilidade de acordo?” 

Jacqueline Sinhoretto (2011) observou que nos Juizados Especiais dos 

CICs existe uma preferência do juiz pelo acordo. No JEC, a argumentação que justifica 

essa preferência gira em torno da posição de inferioridade do consumidor, em que o 

que justifica a rejeição do rito judiciário comum (com a produção de provas e uma 

sentença) é “A desigualdade de acesso à justiça como desvantagem para o 

consumidor” (Sinhoretto, 2011, p.350).  

A lógica observada por Sinhoretto (2011) se assemelha ao que acontece 

na Justiça do Trabalho por duas razões principais, em primeiro lugar porque também 

existe uma preferência pela produção de acordo, e em segundo lugar porque essa 

preferência é frequentemente justificada pela posição de hipossuficiência do 

trabalhador. 

3.1 Fazer justiça é “não forçar o acordo” 

Observei que as maneiras de administrar a produção do acordo em 

audiência são diferentes entre os juízes. Os juízes utilizam técnicas tanto para 

conduzir e incentivar a produção do acordo entre as partes, quanto para determinar o 
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tempo que as partes discutem o Acordo na mesa de audiências. Uma das técnicas 

empreendidas pelos juízes é a inversão da pauta. 

Entre os membros da instituição, “não forçar o acordo” é uma categoria que 

identifica práticas de realização do acordo consideradas como positivas. O juiz que 

“força o acordo”, em regra, é aquele que usa formas mais incisivas para que o acordo 

seja produzido, como advertir as partes sobre as consequências negativas da não 

formalização do acordo ou sobre as desvantagens da sentença. 

A secretária de audiência Maria e outros servidores que conversaram 

comigo indicaram que existem diferenças entre a maneira de conduzir o acordo que 

distinguem os juízes titulares, mais experientes, e os juízes substitutos. De acordo 

com esses servidores, o principal fator que os distingue é que os primeiros em regra 

“não forçam o acordo”. 

Os servidores identificam que os juízes “forçam o acordo” quando insistem 

em realizar a conciliação entre as partes mesmo quando elas se mostram resistentes. 

Essa “insistência” acontece de diversas maneiras, como quando o próprio juiz 

apresenta propostas de acordo, barganha com a parte que está resistindo sobre o 

valor e o número de parcelas a serem pagas, e adverte as partes de que a sentença 

pode ter um resultado menos favorável à parte que está resistindo ao acordo. 

Por outro lado, os servidores identificam que “não forçar o acordo” acontece 

quando o juiz não realiza as práticas descritas acima e utiliza outras práticas para a 

formalização do acordo, como a inversão da pauta para que as partes conversem fora 

da mesa de audiências sobre o acordo e a preparação do ambiente de audiências, 

conforme descrevo mais adiante. 

Os juízes Rosa e João, que são titulares das Varas em que atuam, não 

permitem que as propostas de acordo sejam largamente discutidas enquanto as 

partes estão na mesa de audiências. Eles invertem a pauta para dar andamento às 

próximas audiências, e sugerem às partes que “conversem sobre a possibilidade de 

acordo” fora de mesa, preencham uma minuta de acordo para depois voltarem à mesa 

de audiências para que o juiz possa avaliar a viabilidade do acordo e homologá-lo. 
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A juíza Rosa me explicou que existem vários métodos para a produção de 

um acordo, e que a inversão da pauta para que as partes conversem fora da mesa de 

audiências “–É um dos métodos de conciliação dentro dos métodos possíveis para 

formalizar um acordo”. 

Situação 7 

A secretária de audiências apregoou [chamou ao 

microfone] as partes. Entraram o representante da empresa e 

seu advogado, e depois a advogada do empregado que o 

conduziu ao seu lugar na mesa.  

Todos se sentaram.  

Juíza Rosa: – Tem possibilidade de acordo? 

Advogada do Empregado: – Doutora, fazendo um cálculo 

por alto das recisórias, não dá pra aceitar se for menos de cinco 

mil. 

Advogado da Empresa – Mas a empresa não tem como 

pagar, só pode pagar três mil. 

Advogada do Empregado: – Pode pagar em 5 vezes de 

mil reais. 

O empregado começou a cochichar com a sua advogada 

e a juíza o interrompeu, dizendo: – Doutores, eu vou inverter a 

pauta e os senhores conversam lá fora sobre os valores. Depois 

tragam a minuta preenchida, não precisa esperar chamar, só vir 

aqui do lado e me entregar.  

A juíza entregou um formulário para a Advogada do 

empregado, as partes e os advogados se levantaram e saíram 

da sala. 

Nesta audiência, a Juíza Rosa “inverteu a pauta” e sugeriu às partes que 

conversassem sobre os valores do Acordo fora da sala de audiências. 

O Juiz João também me explicou que tentar fazer o acordo em mesa é ruim 

porque atrasa a pauta e “– os colegas dos advogados ficam em pé esperando”. 

Segundo ele, isto deixa as pessoas cansadas e estressadas, o que não é bom para 

as audiências e também não é bom para as conciliações. 
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Já os juízes Bruno e Luciana, que são juízes substitutos, em geral não 

utilizam a inversão de pauta para tentar formalizar um acordo, mas sim realizam as 

propostas de acordo na mesa, e advertem as partes sobre um possível resultado da 

sentença, de forma a “alertá-las” de que firmar o acordo pode ser mais favorável do 

que a decisão a ser proferida. 

Situação 8 

O juiz Bruno chamou as partes através do microfone, 

entraram três advogadas, o empregado e dois representantes de 

empresa.  

As advogadas indicaram para os representantes das 

empresas que se sentassem nas cadeiras da plateia, pois não 

havia lugar na mesa de audiências para todos.  

O empregado e sua advogada se sentaram à mesa. 

O juiz Bruno perguntou se havia possibilidade de acordo. 

A advogada do autor apresentou uma anotação em folha 

de papel, com o cálculo das verbas rescisórias [verbas devidas 

ao empregado quando termina o contrato de trabalho]. Ela disse 

que fez essa anotação para demonstrar as verbas que poderiam 

ser incluídas e dispensadas em um possível acordo. 

O juiz pediu para ver essa folha e falou com a advogada 

do empregado: – Vamos discutir esses valores. Depois, se 

voltando para a advogada de uma das empresas, falou: – O 

TRCT [termo de rescisão do contrato de trabalho] que a senhora 

mesma juntou [se referindo a advogada da 1ªRé] fala em 

R$1.370 líquidos. 

A outra advogada da outra disse, ao representante da 

empresa: – Como eles continuam com o contrato [a 1ª empresa 

e o autor/empregado), é melhor que vocês paguem o valor do 

acordo. 

O juiz interrompe a conversa entre as partes e diz: – O 

que dizem? Acho mais fácil conciliar aqui, senão vou marcar a 

sentença. 
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Um dos representantes da Empresa responde ao juiz 

Bruno: – Eu não tenho autorização para fazer acordo. 

O juiz se volta para a advogada da 1ª empresa, que 

estava sentada mais perto dele na mesa, e diz: – Doutora, eu 

entendo que tenham empresas assim [que não aceitam firmar 

um acordo], por que o representante não liga para a empresa? 

O representante ligou para a empresa de onde estava 

mesmo, em uma das cadeiras da plateia próximas a mesa de 

audiência. Depois de alguns minutos no telefone, ele disse ao 

Juiz: – Não consegui permissão para formalizar o acordo. 

O juiz perguntou se as partes iriam produzir provas, os 

advogados responderam que não. 

O juiz terminou a audiência e disse: - Então fica sine die 

para sentença, doutores. 

Nesta Audiência, o Juiz Bruno avaliou a proposta da advogada da 

empregada e, antecipando sua decisão de considerar o TRCT como prova dos valores 

devidos, advertiu a advogada da Ré sobre um possível resultado desfavorável do 

processo. Diante da negativa do representante da empresa em formalizar o acordo, 

ele tomou a decisão de permitir que a parte fizesse uma ligação para a empresa de 

forma a viabilizar o acordo.  

As práticas de advertir as partes sobre um possível resultado desfavorável 

do processo com vistas a incentivar a produção de um acordo, e a decisão de permitir 

que o representante contate a empresa para viabilizar a formalização do acordo 

exemplificam o significado da categoria “forçar o acordo” para os servidores da Vara. 

Assim como aconteceu na situação descrita, observei que essas práticas 

demandam um tempo maior da audiência e que nem sempre alcançam o resultado 

esperado – a realização do acordo. A demora significa que o secretário de audiência 

vai precisar dedicar mais tempo às audiências, pois ainda precisa lançar as atas no 

sistema depois de terminar a pauta, isto o impede de realizar outros serviços 

necessários na Vara, como a juntada de documentos eletrônicos aos processos, por 

exemplo. Isso atrasa o andamento do trabalho na Vara e, consequentemente, o 

andamento dos processos. 
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Situação 9 

As partes se sentaram à mesa de audiências e o juiz 

perguntou se tinha possibilidade acordo. O marido da autora se 

aproximou e pediu para falar: 

A juíza Rosa disse ao marido da autora – O senhor só vai 

poder falar porque estamos tentando conciliar, porque o senhor 

não pode falar agora e não é parte nesse processo. 

O marido disse à Juíza – Ela (a autora) está grávida e 

precisa viajar mais de três horas para a Barra da Tijuca para 

trabalhar todos os dias.  

A empregada – Doutora (se referindo à juíza), eu aceito 

30 mil para fechar o acordo.  

A advogada da Ré – A nossa contra proposta é de 3 mil. 

A juíza diz à advogada da Autora que neste processo 

houve antecipação da tutela [decisão antecipada proferida pelo 

juiz que ocorre quando o juiz concede o pedido antes de ouvir o 

réu e colher as provas, pois, a partir das alegações do autor, 

entende que se trata de pedido urgente e verossímil, ou seja, 

que aparenta ser verdade] para reintegrar a reclamante, que 

estava em licença maternidade, e que a licença encerrou na 

semana anterior à audiência, data em que ela deveria retornar 

ao trabalho. 

A advogada da autora pediu para aditar a inicial [incluir ou 

retirar algum pedido daquele processo. Não há uma norma 

expressa que regule ou preveja este artifício processual e, por 

isso, as consequências e a possibilidade de aditamento são 

definidas pelo juiz em cada caso] para incluir pedido expresso 

em face da segunda ré: pedido de condenação subsidiária na 

condição de tomadora de serviço.  

A juíza sugere que as partes presentes celebrem um 

“acordo atípico” para que a reclamante fique com o contrato de 

trabalho suspenso e sem salário. 
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A advogada da reclamada diz que não aceitam firmar o 

acordo, e que o contrato de trabalho só permanecerá ativo se a 

empregada voltar a trabalhar. 

A reclamante diz que se compromete a voltar ao trabalho 

para exercer a função de recepcionista. 

O juiz colheu o aditamento da inicial e adiou a audiência. 

 

A situação 9 demonstra como o sentido de “não forçar o acordo” orienta as 

práticas do ponto de vista dos membros da instituição. Nesta audiência havia grande 

discrepância entre as propostas de acordo das partes. A juíza Rosa, julgando que o 

acordo naquele momento era inviável, utilizou um artifício processual para controlar o 

tempo da audiência e não atrasar a pauta: adiar a audiência daquele processo.  

Essa é uma prática relacionada à produção de acordos que se justifica e 

se orienta pela necessidade gestão da pauta de audiências. Conforme mencionado 

anteriormente, quem possui a gerência sobre as pautas é o juiz titular, por esta razão, 

o juiz substituto de alguma forma fica tolhido a adotar estas práticas, já que não possui 

competência para gerir as datas de pauta de audiência e que isto pode gerar uma 

relação ruim entre ele e o titular da Vara.  

 CAMPOS (2003) indica que o modelo brasileiro incorporou um modelo 

conciliatório em que o problema desloca-se da questão de administrar conflitos de 

forma satisfatória para ambas as partes, para a questão do congestionamento da 

justiça formal. Neste modelo a conciliação é pensada como uma série de mecanismos 

menos formais que ampliam a capacidade jurisdicional, ou seja, possibilitam que mais 

processos sejam julgados em um curto tempo. 

A conciliação há de ser vista dentro da lógica operacional da Lei e do 
novo procedimento inaugurado. Essa lógica tem sido a lógica da 
diminuição pura e simples dos processos em tramitação (perspectiva 
da diversion), sem uma real preocupação com a resolução satisfatória 
(CAMPOS, 2003). 

Azevedo (2000) indica que, na prática, o enfoque da conciliação não é 

exatamente a defesa de direitos, mas em resolver disputas em termos aceitáveis para 

as partes. Embora não haja uma contradição necessária entre a conciliação e a 

efetivação de direitos, “a ideologia de seus proponentes e sua atual aplicação 
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sugerem que o mecanismo da conciliação tende, em alguns casos, a solapar a 

efetivação de direitos”. As soluções de conciliação constituem uma das manifestações 

mais expressivas do movimento de “deslegalização” ou “informalização” da justiça 

(AZEVEDO, 2000). 

Na prática, a produção de acordos se coaduna com o interesse burocrático 

de gestão do tempo e do número de processos, e acaba por submeter o acesso à 

justiça e ao direito a esse interesse. A fala do juiz na situação 8, quando diz “— Acho 

mais fácil conciliar aqui, senão vou marcar a sentença.”, ilustra isto: o interesse em 

conciliar é da Justiça, não é direito das partes. 

Jacqueline Sinhoretto (2011) também observou nos Juizados Especiais 

Cíveis no âmbito dos CIC’s que os conciliadores adotam práticas que evidenciam sua 

parcialidade da formalização de acordos, inclusive alertando as partes sobre os 

malefícios de não conciliar, como fazem os juízes trabalhistas. 

Em outra circunstância, o interesse burocrático no acordo manifestou-
se me deturpação das próprias possibilidades de acesso à justiça e do 
conteúdo a lei, por força de um jogo de comunicação construído para 
confundir o cidadão e força-lo ao acordo. Após notar a indisposição 
para o acordo entre os indivíduos, o conciliador, em tom formalíssimo, 
utilizando jargão jurídico, foi repetindo várias vezes a mesma 
informação, mas por força da repetição e da alteração parcial do 
conteúdo, acabou por afirmar que a não aceitação de um acordo 
implicaria na obrigatoriedade de constituir um advogado e pagar 
custas do processo. (SINHORETTO, 2011, p.348) 

Seja quando o juiz “força o acordo”, seja quando “não força o acordo”, a 

conciliação é realizada para satisfazer o interesse de gestão de gestão do tempo e 

dos processos.  As diferentes práticas de realização do acordo são manejadas para o 

mesmo fim, administrar o trabalho realizado na Justiça. 

3.2 O ambiente (favorável) para a produção do acordo 

Outra prática relacionada à produção de acordos identificada apenas nas 

audiências presididas por juízes titulares é a preparação do ambiente da audiência. 

Os juízes titulares empreendem um esforço em – “Tornar o ambiente favorável ao 

acordo”, de acordo com a juíza Rosa. 
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Na sala de audiências da Vara em que a juíza Rosa é titular, há vários 

elementos que têm esse propósito. Uma placa branca na frente das mesas do juiz e 

da secretária de audiências cobre os fios dos computadores e dos monitores que a 

secretária, a juíza e as partes usam para acessar os processos eletrônicos. Na parede 

de fundo da sala mesa de audiências há um quadro com uma paisagem praiana ao 

entardecer, uma fotografia da vista da praia de Icaraí.  

 

Figura 3 - Fundo da sala de audiências 

Perto da porta da sala de audiências há uma mesa grande, com uma toalha 

branca de renda, uma garrafa térmica com café, copinhos de café, adoçante e açúcar 

em uma bandeja enfeitada. Nesta mesa tem também um pote com chocolates e um 

vasinho com flores artificiais.  

 

Figura 4 - Mesa de café 



59 

 

 

 

Na mesa em que as partes e os advogados sentam no momento da 

audiência, além de um monitor que reproduz a ata de audiências enquanto a 

secretária de audiências a preenche e dois monitores apoiados em um suporte, dois 

mouses e dois teclados de computador (um para o advogado do empregado e um 

para o advogado da empresa), há também um calendário de mesa, um pote com 

balas, e uma plaquinha colorida de enfeite que diz “Gentileza gera amor paz 

prosperidade felicidade”. 

 

Figura 5 - Mesa das partes e advogados 

 

Figura 6 - Placa e balas sobre a mesa 
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Esses elementos inseridos para viabilizar ou facilitar a produção do acordo 

– a plaquinha, a mesa de café, os doces, a toalha bonita, o quadro com paisagem – 

mostram que a ideia de conciliação reproduzida pelos juristas não é a mesma aplicada 

pelos juízes. O acordo se destacou da ideia de buscar uma solução consensual entre 

as partes para o conflito e se transformou na ideia de uma decisão do juiz que substitui 

a sentença, mas que precisa ser “aceita” pelas partes. 

Situação 10  

A secretária chamou as partes pelo microfone. 

Sentaram à mesa de audiências a autora e seu advogado, 

e a reclamada com sua advogada. 

A juíza passou alguns minutos lendo o processo no 

computador, enquanto as partes conversavam baixo com seus 

advogados. Um pouco depois ela perguntou às partes:  “— Tem 

possibilidade de acordo, doutores? É pedido de reconhecimento 

de vínculo de empregada doméstica, não é isso?”  

A advogada da autora respondeu: “— É reconhecimento 

de vínculo, excelência. Tem um período de três anos [o contrato 

de trabalho]”. 

A juíza sugere, a título de acordo, que a Ré regularize a 

situação da trabalhadora no INSS.  

A advogada da ré sugere a suspensão da audiência para 

apuração dos valores devidos ao INSS.  

A juíza acolheu o adiamento e consignou na ata de 

audiência do processo a justificativa de havia “real interesse das 

partes na formalização do acordo”. 

 

A situação 10 foi o último processo da pauta de audiências daquele dia. 

Este foi um dos dias em que sentei perto da juíza para assistir às audiências. Ela me 

disse que adiou a audiência daquele processo porque “—ir para o mérito acaba 

atrapalhando a negociação”, e me explicou que prefere fazer uma nova audiência de 

conciliação do que começar a instruir e as partes desistirem de conciliar.  
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“Ir para o mérito” significa receber a defesa e iniciar o momento em que são 

colhidas as provas do processo. Quando as provas começam a ser produzidas as 

partes ficam mais confiantes sobre um possível resultado do processo, e segundo a 

juíza, a dúvida sobre o resultado do processo facilita a realização do acordo. Segundo 

ela, adiar a audiência para tentar mais uma vez o acordo é mais vantajoso, pois uma 

vez que a instrução do processo começa (produção de provas em audiência), as 

partes ficam mais resistentes à formalização de um acordo. 

Segundo a Juíza Rosa, o adiamento é também uma técnica conciliatória. 

O adiamento com vistas à produção de acordo entre as parte estende o tempo da 

conciliação por dias, ou até meses, e amplia os espaços possíveis para a realização 

da conciliação, que poderá se realizar em outros ambientes diversos do fórum, como 

na empresa, por exemplo. 

Esse caso exemplifica a amplitude da conciliação trabalhista, em que o 

lugar e o momento da conciliação extrapolam a audiência. A prática do adiamento 

como técnica conciliatória amplia o espaço para conciliar para além do espaço 

judiciário da audiência, e amplia o tempo para conciliar: não é mais um tempo 

reservado e isolado para o tratamento do conflito, como sugere Garapon (1997), mas 

pode ser qualquer outro momento, inclusive fora da supervisão do juiz ou da 

subsunção direta ao Direito. 

Para o Garapon (1997), o tempo e o espaço da audiência precisam 

convergir para que haja previsibilidade. Como já explicitado neste trabalho, na 

audiência trabalhista o tempo e o espaço da audiência são manejáveis segundo os 

constrangimentos de cada caso e processo que o corresponde, e extrapolam os 

limites pré-definidos. Não é diferente em relação à conciliação: conforme demonstrado 

nas situações narradas, ainda que esteja prevista para acontecer no momento da 

audiência, na mesa de audiências, sob a presidência do juiz, pode acontecer em mais 

de um lugar e em diversos momentos. 

A prática do adiamento com vistas à conciliação também evidencia outra 

questão sobre a conciliação trabalhista: existe uma preferência pela conciliação em 

detrimento do julgamento tradicional que compreende a instrução (produção das 

provas) e o julgamento (produção da decisão final, da sentença). 
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Para os membros da instituição, conciliar não é só um dos mecanismos de 

terminar com o processo e, por consequência, gerir o número e o tempo dos 

processos na Vara, mas é também um mecanismo melhor do que a instrução e a 

sentença. A prática da conciliação, conforme descreveu a juíza Rosa, é melhor e mais 

vantajosa do que “ir para o mérito” e proferir uma sentença. A secretária de audiências 

Maria e vários servidores concordam que conciliar é melhor que sentenciar: significa 

um número menor de diligências, ou seja, menos trabalho. 

Assim como observou Jacqueline Sinhoretto (2011) em relação aos 

Juizados Especiais Cíveis em sua pesquisa sobre os Centros de Integração e 

Cidadania, existe um interesse burocrático na produção do acordo e uma parcialidade 

na preferência pela celebração de acordos em detrimento da instrução e julgamento 

dos processos. 

Para os advogados, conciliar também significa uma solução mais rápida 

para o processo do que a produção de provas e a sentença, significa receber mais 

rápido os honorários e também administrar seu tempo de trabalho para que seja 

possível atuar em um maior número de processos. A conciliação é vista positivamente 

por esses atores do campo. 

Mas, e as partes? O que eu observei é que em vários casos as partes não 

saíram satisfeitas com o acordo. Os reclamados reclamavam de pagar demais, e os 

reclamantes tinham outras várias reclamações: gostariam de continuar no emprego 

ou serem readmitidos, de discutir melhores condições de trabalho e também, de 

receber menos do que o que entendiam ser o “direito”. 

Situação 11 

A secretária de audiências chamou as partes pelo microfone.  

Entraram duas advogadas, um representante da empresa e a 

empregada.  

A juíza perguntou se tem acordo.  

Sentadas na mesa de audiências, as duas advogadas 

conversaram sobre possíveis valores para formalizar o acordo.  

Eu estava sentada ao lado da secretária de audiências, e pude 

observar que, enquanto as advogadas conversavam, a juíza lia 
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o processo na tela do computador. Depois de alguns minutos, 

ela conversou com a secretária de audiências sobre a pauta do 

dia, que segundo ela, “estava muito enrolada, cheia de 

instrução”. A secretária concordou. 

A juíza voltou a perguntar:  – Então, doutoras, tem acordo? 

A advogada da empresa respondeu: – A empresa está numa 

crise imensa, o valor que ela quer [se referindo à empregada] 

não tem como ser pago, excelência. A empresa até reconhece 

alguns valores como devidos, mas está se desfazendo do seu 

patrimônio, devido à crise e às dívidas. 

A advogada da empregada respondeu: Mas é direito da 

reclamante, vocês vão ter que pagar pelos menos os 8 mil das 

rescisórias. 

A juíza sugeriu que as partes conversassem sobre o número de 

parcelas e não sobre o valor, já que a empresa já tinha 

reconhecido o valor como devido.  

A advogada da empregada cochichou com ela e falou: – A autora 

aceita em duas vezes de 4 mil. 

A advogada da empresa respondeu: – Duas vezes não dá, na 

situação atual da empresa só dá pra pagar em dez vezes. 

A juíza falou para a secretária consignar as propostas de 

parcelas em ata, e se voltando para as partes, disse: – Então eu 

vou começar a instrução do processo. 

A advogada da empresa diz: – Então vou arguir incompetência 

territorial, excelência, porque a reclamante trabalhou em Duque 

de Caxias. 

A juíza pergunta para a empregada: – A senhora trabalhou em 

Duque de Caxias? 

A empregada respondeu: – Trabalhei, sim. 

A juíza disse que então acolhe a exceção de incompetência e 

manda remeter o processo para Duque de Caxias. 

A empregada perguntou a sua advogada: – O que aconteceu?  

A advogada respondeu:  – Já te explico. 
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As partes e advogadas levantaram e saíram. 

 

Esta situação explicita o sentido prático da conciliação: é um mecanismo 

processual que “resolve” o processo, terminando com ele. Na audiência desse caso, 

assim como a maioria dos outros que assisti, a parte autora sequer teve oportunidade 

de falar, de explicitar seu interesse em formalizar o acordo e em que termos gostaria 

que fosse produzida a conciliação. 

O sentido que os bacharéis em direito dão à conciliação não é o mesmo 

sentido que eu observei na prática. Em primeiro lugar, porque as partes não 

conversam sobre o problema que deu origem à causa, mas sim quantificam valores e 

determinam formas de pagamento para terminar com o processo. O que se discute e 

se ajusta não tem relação com os problemas que deram origem ao litígio – a demissão 

sem o pagamento dos valores correspondentes, em quase todos os casos – mas tão 

somente com a quantificação do acordo.  

O que se discute na tentativa de conciliação são valores e como esses 

valores devem ser pagos (número e periodicidade das parcelas). Não se discute, por 

exemplo, a possibilidade da alteração de questões contratuais de trabalho para 

viabilizar a permanência no emprego. 

Em segundo lugar, o sentido dado pelos juristas não converge com o 

sentido prático das conciliações à medida que os atores que comandam e viabilizam 

a produção do acordo (o juiz, os servidores da Vara, os advogados), o manejam como 

um mecanismo de solução do processo, e não como um mecanismo de administração 

do conflito. 

A conciliação não é pensada como a melhor solução para as partes em 

litígio, e não se trata de melhor administrar o conflito, mas sim de melhor administrar 

o trabalho realizado na Justiça, o tempo e o número dos processos a serem 

administrados.  

Institucionalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 1º região e o 

Tribunal Superior do Trabalho, órgãos de hierarquia superior dentro da estrutura da 

Justiça do Trabalho, incentivam a prática da conciliação. Esses tribunais promovem 
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eventos em prol da conciliação, estabelecem metas internas de casos solucionados 

pela conciliação e divulgam números de conciliações realizadas pelos juízes. Esse 

incentivo está voltado justamente para o sentido prático da conciliação, de terminar 

com o processo. 

O incentivo dos órgãos de posição superior na estrutura da Justiça do 

Trabalho são constrangimentos à produção de acordos pelos juízes de primeiro grau, 

que em geral atribuem à necessidade de garantir a tramitação célere do processo 

Na Justiça do Trabalho a conciliação não é um direito, é um dever. Um 

dever para os juízes, que segundo as determinações da CLT devem oferecer a 

possibilidade de acordo antes mesmo da instrução do processo, e que por 

constrangimentos institucionais devem formalizar o maior número de acordos. Um 

dever para as partes, que se submetem a um sistema de produção de acordo que não 

viabiliza o diálogo e está direcionado à gestão do tempo e trabalho da Justiça, e não 

à administração do conflito. 

A conciliação é ao mesmo tempo um tipo de decisão e um dos 

constrangimentos que orienta a produção das decisões. O juiz precisa cumprir as 

metas do CNJ e é orientado institucionalmente à produção do acordo. O acordo é uma 

substituição para a sentença. As práticas de permitir que as partes façam acordo fora 

da mesa, sem a mediação pelo juiz, ou construir um ambiente mais favorável ao 

acordo, se justificam à medida que a conciliação não tem como objetivo a gestão do 

conflito, mas a gestão do processo, em que o acordo precisa ser “aceito” pelas partes 

e “realizado” pelo juiz. 
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CAPÍTULO 4 – AS HIERARQUIAS PELAS PRÁTICAS 

 

Neste capítulo, descrevo outras práticas decisórias para explicitar como os 

constrangimentos institucionais produzem as hierarquias sócio-profissionais que 

orientam a produção das decisões. Alguns destes constrangimentos são distintos para 

os juízes substitutos e juízes titulares, que se distinguem não só pelo tempo de 

exercício da magistratura e pela nomenclatura dos cargos, mas, principalmente, 

através das suas práticas.  

Se, por um lado, as práticas distinguem estes dois grupos de juízes, existe 

uma ideia sobre a Justiça do Trabalho que os une: a ideia de proteção ou tutela do 

trabalhador. Isso não significa que os juízes se dizem protetores do trabalhador, pelo 

contrário, durante as entrevistas eles disserem justamente o oposto, como se vê neste 

trecho transcrito da entrevista com o Juiz Bruno:  

“Eu acho que o princípio da proteção é mais forte no direito material. 
No direito processual eu acho que a gente tem que ser o mais 
imparcial e isonômico possível. “Pau que bate em Chico, bate em 
Francisco”. Eu não posso ter uma atuação voltada para o reclamante 
que eu não vou ter para o réu. Eu acho que isso não é adequado e 
nos diminuiria enquanto Justiça. A gente não precisa de uma proteção 
especial dentro da legislação, especialmente proteções que não estão 
na própria lei. Os professores usam como exemplo da proteção na 
esfera processual o resultado, a consequência do não 
comparecimento de uma das partes. O que não tiver previsão 
expressa, eu tento sempre tratar as partes com isonomia. O que eu 
não fizer para um, não vou fazer para o outro.” 

No entanto, os juízes frequentemente justificam suas práticas através 

dessa ideia de “tutela do trabalhador”, corroborando com as narrativas que circulam 

sobre o significado da Justiça do Trabalho.  

 

4.1 A hierarquia entre juízes titulares e substitutos 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 14 

de março de 1979) estabeleceu dois cargos de juízes na primeira instância da Justiça 

do Trabalho: os Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de Conciliação e 

Julgamento, atualmente os “titulares”, e os Juízes do Trabalho Substitutos. Essa lei 
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prevê garantias e prerrogativas aos juízes, e os distingue apenas para dizer que o 

ingresso na carreira de magistrado se dá pelo cargo de Juiz Substituto. 

Para além desta pequena distinção legal e da nomenclatura de “titulares” e 

“substitutos”, observei que existem diversos fatores que distinguem esses dois tipos 

de juízes. Especialmente em relação às suas práticas decisórias, existem 

características comuns entre o primeiro grupo de juízes que os diferenciam do 

segundo grupo. Neste trabalho, os juízes Rosa e João são titulares e Luciana e Bruno 

são juízes substitutos 

Juízes substitutos não possuem uma Vara fixa, eles atuam em diversas 

Varas e funcionam como um “auxílio” ao trabalho realizado pelos juízes titulares. Estes 

juízes não têm ingerência sobre a pauta de audiências que precisam seguir, que é 

definida pelo juiz titular da Vara. Apesar de não ser proibido que marquem outros dias 

de audiências, durante o período que realizei minhas observações isto não aconteceu, 

pelo contrário, os juízes substitutos se preocupavam em marcar o andamento do 

processo apenas nas datas designadas pelo juiz titular.  

Os juízes substitutos auxiliam os juízes titulares em suas tarefas. Os 

próprios juízes titulares chamam os substitutos de “auxílio”, que, de alguma forma, 

identifica a existência de uma relação hierarquizada entre estes dois tipos de juízes. 

No entanto, de acordo com a previsão normativa, os dois tipos de juízes possuem as 

mesmas prerrogativas, ou seja, ambos têm as garantias de independência funcional, 

inamovibilidade. 

Observei, no entanto, que existe uma série de constrangimentos distintos 

para os juízes substitutos que limitam e distinguem o seu trabalho daquele realizado 

pelos juízes titulares. 

A juíza Rosa, que é titular, me disse que a função do juiz substituto era de 

auxílio ao juiz titular, e que por esta razão em algumas decisões interlocutórias 

(decisões proferidas pelo juiz ao longo do trâmite processo que não põe fim à 

discussão do caso entre as partes, mas apenas resolve uma questão incidental como, 

por exemplo, permitir ou não que uma testemunha seja ouvida em uma audiência) os 

juízes substitutos precisavam – “Seguir o entendimento do juiz titular da Vara, para 
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não enrolar todo o processo”. Entendi que “enrolar todo o processo” significava que 

outras tarefas teriam que ser cumpridas caso aquela decisão fosse tomada, o que 

demanda tempo de trabalho dos servidores do cartório. 

Algumas decisões interlocutórias proferidas pelos juízes ao longo de uma 

audiência demandam que sejam realizadas diligências pelos servidores do cartório. 

Quando uma parte requer a produção de uma prova em que é necessário que o juiz 

emita um ofício exigindo um documento ou uma declaração de uma instituição, caso 

o juiz decida deferir esta prova, será preciso que um servidor envie este ofício, registre 

o envio no sistema e acompanhe o recebimento, por exemplo. 

Assim como observado por Geraldo (2011) no que se refere à realidade da 

Justiça francesa, a inserção de outro juiz não necessariamente leva a uma melhoria 

da resposta judiciária, porque esta inserção mobiliza outros atores. Em sua pesquisa 

Geraldo (2011) se refere aos juízes de proximidade, que apesar de submetidos às 

mesmas regras dos demais, não possuem o status de funcionário público, mas a 

consequência é a mesma para os Juízes substitutos aqui observados: ter outro juiz 

atuando na Vara significa mais audiências e mais diligências a serem cumpridas, ou 

seja, significa o aumento do trabalho dos servidores. 

Maurício Godinho Delgado (2007), ministro do TST, atribui a eficiência e a 

celeridade da prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho ao número de juízes 

atuando, raciocinando que o aumento do número de juízes significaria um aumento 

do número de decisões e, portanto, que as decisões seriam proferidas mais 

rapidamente. No entanto, observei que simplesmente aumentar o número de juízes 

não resolve o problema da celeridade. 

O aumento do número de juízes e a designação de juízes substitutos para 

a Vara aumenta o trabalho dos funcionários, especialmente dos secretários de 

audiência. Maria frequentemente se queixava de sobrecarga de trabalho, que, 

segundo ela, era ainda pior quando os juízes substitutos não reproduziam – “O 

entendimento do juiz titular da Vara”.  

A juíza Rosa me disse algumas vezes que considerava o trabalho realizado 

pelos juízes substitutos “diferente”, segundo ela porque a responsabilidade destes 
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juízes era menor do que a dos juízes titulares, que além de responder pelas decisões 

que proferem, também são “—responsáveis por tudo o que acontece na Vara”.  

Apesar de a juíza Rosa mencionar diversas vezes que existia “diferença” 

entre o trabalho dos juízes titulares e dos juízes substitutos, eu só atentei para esta 

questão como um tópico relevante para a minha pesquisa quando Maria me disse que 

percebia que as decisões tomadas em audiência eram diferentes para estes tipos de 

juízes.  

Os juízes substitutos aprendem a realizar audiências e administrar a pauta 

e os processos durante a realização deste trabalho, e os demais atores do campo 

observam e avaliam a habilidade desses juízes tendo por referência as práticas já 

adotadas pelos titulares. Na pesquisa realizada na França por Pedro Heitor Geraldo 

(2010), O juiz o substituto se compara ao juiz de proximidade e o titular ao juiz 

profissional. 

O juiz profissional é reconhecido pelos membros pela habilidade de 
usar este conjunto de ferramentas cognitivas que eles desenvolvem 
durante a realização do trabalho que os juízes de proximidade não 
possuem. (GERALDO, 2010, p. 156) 

Maria me disse que eu deveria assistir às audiências de um juiz jovem, para 

compreender o que ela me relatou. Ela me deu uma cópia dos horários das audiências 

que o juiz Bruno conduziria as audiências e me aconselhou a assistir no dia em que 

ela estaria executando a função de secretária de audiências.  

Eu fui à Vara em que o juiz Bruno estava atuando para assistir as 

audiências do dia que Maria me indicou. Quando cheguei, ainda não tinham 

começado as audiências e a sala de audiências estava trancada, então entrei na Vara 

pela entrada dos servidores. Um servidor que eu não conhecia me atendeu e eu 

expliquei que era pesquisadora da UFF, que estava ali para assistir às audiências, e 

que gostaria de me apresentar ao juiz. O servidor resistiu um pouco em me deixar 

entrar antes de as audiências começarem, e sugeriu que eu aguardasse o início da 

audiência e a abertura da porta da sala de audiências, então eu falei que conhecia a 

Maria e já tinha conversado com ela sobre a pesquisa. O servidor então permitiu minha 

entrada na sala de audiências, mas disse que achava melhor eu não falar com o juiz 

naquele momento. Eu entrei, cumprimentei a Maria, e sentei na plateia. 
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A disposição da sala é parecida com a sala de audiência das outras Varas 

da comarca, mas só tem 9 cadeiras na plateia, três na lateral e seis ao fundo, a mesa 

do juiz e da secretária formam um T com a mesa das partes. Há uma bandeira do 

Brasil no fundo e um aviso colado na parede que diz: “Testemunha só entre se for 

chamada”. Também tem placas dizendo “desligue o celular”; “silêncio” e “proibido 

fumar” na sala. A sala é um pouco menor do que a da Vara em que trabalhei como 

estagiária, por isso a plateia fica mais perto da mesa das partes, e da cadeira da 

plateia onde eu estava era possível ouvir bem o que era dito pelos atores.  

Situação 12 

O juiz pediu a Maria para abrir a porta da sala de 

audiências e depois fazer o “pregão”, ou seja, chamar as partes 

do primeiro processo através do microfone. Quando Maria 

chamou as partes e entraram quatro pessoas que, pela posição 

em que sentaram, identifiquei como sendo o empregado e seu 

advogado, e a representante da empresa e sua advogada.  

O juiz Bruno perguntou às partes: “—Senhores, tem 

possibilidade de acordo?” Os advogados responderam que 

“não”, e a advogada da empresa requereu ao juiz que fosse 

colhido o depoimento pessoal do autor.  

O juiz, aceitando o requerimento, se dirigiu ao 

empregado e perguntou sobre a admissão e a demissão, que 

respondeu que foi demitido pelo seu gerente e que não recebeu 

nada da empresa.  

O juiz então perguntou a advogada da empresa se as 

verbas rescisórias [valores devidos ao empregado quando 

acontece a demissão do emprego] haviam sido pagas, e a 

advogada disse que iria pedir para emitir ofício ao banco, para 

demonstrar que houve o pagamento. 

O juiz perguntou a Maria se o juiz titular da Vara 

costuma emitir este tipo de ofício, e ela respondeu que nunca 

viu.  

O juiz se voltou para o empregado e falou 

enfaticamente – “Aqui a gente tá tentando fazer justiça. Ai do 



71 

 

 

 

senhor se a gente descobrir que o senhor já recebeu”. Se 

voltando à advogada da empresa, ele disse que ela deveria ter 

trazido as provas em audiência. O juiz informou a data da leitura 

de sentença às partes e encerrou a audiência. 

 

Neste processo, a razão pela qual o juiz decidiu pelo indeferimento da 

prova – emitir ofício ao banco – tem relação com manter a prática adotada pelo juiz 

titular da Vara. O que motivou a decisão de indeferir a prova foi o constrangimento de 

que o juiz substituto reproduza a prática adotada pelo titular. 

O juiz utilizou a categoria “fazer justiça” se referindo a ideia de produzir uma 

decisão justa, o que significa tutelar o direito do empregado e dar a ele o que o juiz 

entende que lhe é devido. “Fazer justiça” é o papel atribuído ao juiz em tutelar o direito 

do trabalhador, sendo que também é do juiz o papel de definir se o empregado tem 

ou não o direito “–Ai do senhor se a gente descobrir que o senhor já recebeu.”. 

Situação 13 

O juiz Bruno pediu a Maria que chamasse as partes 

pelo microfone, enquanto isso ele lia o processo no computador. 

As partes entraram na sala e se sentaram à mesa de audiências, 

acompanhadas pelos seus advogados.  

Neste momento tinha muita gente na sala de 

audiências, ao meu lado havia dois estudantes de Direito, que 

conversavam sobre assuntos alheios ao momento da audiência, 

e dentro da sala havia várias outras pessoas, que pareciam ser 

advogados, pois estavam em trajes formais. 

Não consegui ouvir o que foi dito ao longo da 

audiência. Tinha muito barulho na sala. Mas, em um dado 

momento eu pude ouvir quando o juiz se voltou para a advogada 

do autor e perguntou: “A senhora concorda com meu 

procedimento?” 

A pergunta: “A senhora concorda com meu procedimento?” chamou a 

minha atenção nesta audiência. Eu ainda não tinha ouvido algo parecido com isto 

assistindo audiências. Apesar de parecer algo excepcional, a frase explicita uma 
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prática bastante comum entre os juízes substitutos, que é buscar reproduzir o 

procedimento já adotado na Vara, afim de evitar que suas decisões sejam reformadas.  

A juíza Rosa e o juiz João, que são titulares, frequentemente conversavam 

com os advogados antes de tomar uma decisão a fim de buscar uma “concordância”, 

mas eles não costumam perguntar para os advogados se eles concordam com as 

decisões tomadas em audiência, pois já estão familiarizados com as práticas adotadas 

e possíveis durante as audiências. 

Bárbara Lupetti Baptista (2012) em pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro observou o que chamou de “guerra entre colegas” (LUPETTI BAPTISTA, 

2012, p.105), um conflito entre os juízes dentro da mesma hierarquia que acontece 

em razão da transferência de processos acarreta aumento de trabalho. Na “guerra 

entre colegas” a transferência de trabalho ocorre pelo mecanismo processual da 

suspeição, em que o juiz inicialmente determinado para julgar um caso se declara 

suspeito por ter, por exemplo, relação de amizade ou inimizade com alguma das 

partes, e os processo é transferido para outro juiz, substituto ou tabelar. 

...o que chama a atenção desde logo é o constrangimento que o 
afastamento do juiz por motivo de foro íntimo causa ao colega 
“tabelar”, que passa a ter de trabalhar em processos que não são de 
sua competência originária. (LUPETTI BAPTISTA, 2012, p.105) 

Assim como na relação entre titulares e substitutos na Justiça do Trabalho, 

a “guerra entre colegas” é também uma disputa que se relaciona com a gestão dos 

processos, da Vara e do trabalho do juiz, a diferença é a posição dos juízes. Enquanto 

na “guerra entre colegas” não existe hierarquia entre os juízes, nem formal nem 

implícita, na relação entre os juízes titulares e substitutos na Justiça do Trabalho eles 

não estão na mesma posição. Os juízes trabalhistas substitutos têm condições de 

trabalho diversas dos juízes titulares. 

Esse constrangimento relatado pela autora tem estreita relação com a 

gestão do número de processos e de trabalho, assim como é o caso dos juízes 

trabalhistas, mas tem natureza diversa do que ocorre entre os juízes do trabalho. 

Como os juízes suspeitos e tabelares estão na mesma posição, os juízes designados 

para receber os processos no caso de suspeição podem recusar os processos, dando 

origem a decisões de conflito negativo de competência, “quando dois ou mais juízes 
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se declaram incompetentes para atuar em um processo” (LUPETTI BAPTISTA, 2012, 

p. 106). 

Entre os juízes trabalhistas titulares e substitutos existe uma relação de 

hierarquia à medida que o juiz titular administra a Vara e é responsável pelo seu 

funcionamento, inclusive pelo andamento dos processos do acervo. Os servidores da 

Vara seguem as regras internas estabelecidas pelo titular, e o respeitam.  

Observei que em alguns momentos era o próprio juiz Bruno que digitava a 

ata de audiências, função exercida pelos secretários de audiência. Isso me permitiu 

compreender que sua juventude também estava associada à sua inexperiência na 

condução de audiências.  

 No primeiro dia assistindo às audiências do juiz Bruno, em um dado 

momento, no intervalo entre uma audiência e outra, a secretária de audiências Maria 

me chamou até a mesa e me apresentou ao juiz como “menina de ouro”, como relatei. 

Eu expliquei ao juiz que já tinha concluído a graduação, e que estava fazendo uma 

pesquisa para o mestrado sobre a Justiça do Trabalho. Ele disse que estava 

disponível para me ajudar e me deu o e-mail dele.  

No final da audiência, conversando com Maria, ela me disse que fazia 

apenas 6 meses que o juiz Bruno tinha assumido o cargo e começado a trabalhar 

como Juiz do Trabalho. Ela me disse que achava que era por esta razão que ele 

demorava mais tempo que os outros juízes nas audiências. Ela disse também que –

“— Apesar de enrolado, ele é esforçado [se referindo à falta de traquejo do juiz]”. 

Os juízes substitutos aprendem as práticas dos titulares para se adequar à 

rotina da Vara. Neste sentido, a avaliação dos secretários de audiência em relação ao 

trabalho realizado pelo juiz está diretamente relacionada com a capacidade de 

reproduzir essas práticas. No entanto, da maneira que a Justiça do Trabalho se 

organiza institucionalmente é mais complicado para que o juiz substituto aprenda e se 

adeque a essas práticas. Isso porque o juiz substituto não se fixa em uma Vara, e em 

muitas vezes passa por várias comarcas em um curto período de tempo.  

Existe uma hierarquia entre juízes titulares e substitutos que não é 

exclusiva da Justiça do Trabalho. Durante o estudo de uma decisão judicial proferida 
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por uma juíza substituta em dissonância ao entendimento da juíza titular, Kátia Sento 

Sé Mello e Ana Carolina Lima dos Santos observaram a existência do 

constrangimento que impede o juiz substituto de divergir do entendimento dos 

titulares. 

Embora tal juíza não tenha transgredido nenhuma lei, ela parece ter 
rompido uma certa tradição jurídica no campo do Direito, segundo a 
qual os juízes substitutos tendem a se alinhar ideologicamente com os 
juízes titulares e, nos casos polêmicos, simplesmente tendem a não 
formalizar decisões processuais. (MELLO; SANTOS, 2013, p. 8) 

Morel e Pessanha (2007) indicam que os novos magistrados se submetem 

à uma importante socialização pelas Escolas de Magistratura, e que existe um alto 

grau de associativismo dos juízes trabalhistas, o que lhes conferiria, segundo as 

autoras, maior capacidade para a atuação “externa”, como no combate ao trabalho 

análogo a escravo. 

Ao ingressarem na carreira, os juízes do trabalho passam por um 
processo importante de socialização, em parte nas Escolas de 
Magistratura e em parte on the job, sob rígido controle dos respectivos 
Tribunais Regionais. Essa socialização é complementada por forte 
adesão a um associativismo ativo e profundamente comprometido 
com a instituição e seus princípios. (MOREL e PESSANHA, 2007, 
p.98) 

Ao longo da pesquisa observei que, apesar de a Escola de Magistratura ser 

frequentemente mencionada pelos juízes substitutos como um ambiente de 

socialização, existe uma certa dificuldade de integração entre os juízes novos 

(substitutos) e os juízes titulares e entre os juízes novos e as práticas realizadas nas 

Varas.  

Geraldo (2011) também observou essa dificuldade de integração no caso 

dos juízes de proximidade franceses. No caso destes juízes, a razão desta dificuldade 

está no curto período de tempo que permanecem na função e na falta de definição de 

suas competências. Já no caso dos juízes substitutos da Justiça Trabalhista brasileira, 

o problema se relaciona à rotatividade entre as Varas que dificulta a aprendizagem 

das práticas adotadas, com a diferença essencial de que os substitutos se tornarão 

titulares. 

Os juízes substitutos devem passar por diferentes varas, mas devem 

aprender como cada uma delas funciona. Conforme descrito por Lúcia Ramos e Pedro 
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Heitor Geraldo (20176, as práticas são aprendidas de forma individualizada durante a 

realização do trabalho, e o conhecimento delas é pressuposto da atividade de julgar, 

inclusive o conhecimento da hierarquia profissional entre o juiz titular e o substituto. 

O exercício da atividade de julgar no Brasil pressupõe o conhecimento, 
por parte dos juízes, de como  essa  atividade  deve  ser  performada.  
O saber  prático  de  julgar  considera  importante  o conhecimento  
sobre  as  hierarquias  profissionais,  como  aquelas  entre  o  Juiz  
Titular  e  o  Juiz Substituto. Esse saber está também inscrito nas 
práticas de aprendizado da atividade de julgar. (RAMOS; GERALDO, 
2016, p. 14). 

Ao contrário do que afirma Delgado (2007), observei que simplesmente 

aumentar o número de juízes não resolve o problema do excesso de trabalho ou do 

tempo de tramitação do processo, pois os juízes ingressantes (substitutos) precisam 

aprender as práticas adotadas para dar andamento ao trabalho realizado na Vara. 

Esse aprendizado acontece com a socialização estre os dois tipos de juízes, no 

decorrer da realização do trabalho. 

 

4.2 A hierarquia pela “tutela” 

Morel e Pessanha (2007) destacam que a composição social da 

magistratura trabalhista é heterogênea, e que tem passado por um processo de 

feminização e juvenização, mas que a despeito das diferenças de origem social entre 

os juízes, existe uma homogeneidade de interesses e valores voltada para a 

construção de uma identidade. O interesse em defender a ampliação do acesso à 

justiça e das medidas que agilizem o processo e a execução das sentenças, os une. 

Pode-se dizer que, a despeito da heterogeneidade marcante da 
origem social dos juízes do trabalho, o vigoroso associativismo da 
categoria tem contribuído para consolidar uma identidade coletiva, 
disseminando valores e linguagem em comum, partilhados por eles. 
(MOREL e PESSANHA, 2007:106) 

Identifiquei nesta pesquisa que a identidade entre os juízes está 

relacionada com a questão da proteção ao trabalhador, já que eles buscam justificar 

suas práticas e decisões fundamentando-as como protetivas, ou como benéficas ao 

trabalhador.  
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O caso descrito a seguir ilustra uma das práticas reiteradamente utilizadas 

pelos juízes que se apoiam na ideia da proteção ao trabalhador. 

Situação 14 

A secretária de audiências chamou as partes pelo 

microfone. 

Entraram a empregada com seu advogado, e a 

representante da Ré com sua advogada. 

A juíza Rosa perguntou para as partes: - “Tem 

possibilidade de acordo?” 

A advogada da Ré oferece 5 mil reais. 

O advogado da autora respondeu para a Juíza Rosa: - A 

reclamante está resistindo ao acordo. Posso incluir então o 

pedido de seguro desemprego para facilitar a aceitação do 

acordo? 

A juíza disse que iria permitir a inclusão dos pedidos para 

fechar o acordo.  

A empregada disse que então concordava com o acordo. 

A juíza deu ao advogado da autora um formulário de 

conciliação para que as partes preenchessem as verbas a serem 

pagas e a forma de pagamento, e depois falou em voz mais alta, 

se direcionando à empregada: - A senhora sabe o que significa 

esse acordo? Depois que assina, não pode mais reclamar de 

nenhuma verba desse período que a senhora trabalhou na 

empresa, a senhora vai receber esse valor de 5 mil e o processo 

vai acabar. 

A empregada meneou a cabeça consentindo.  

Os advogados preencheram o papel, entregaram à juíza e 

saíram com uma cópia cada um. 

Neste processo a autora estava assistida por advogado, o que significa 

dizer que estava representada por um membro, que partilhava o conhecimento acerca 

das normas que regem o processo e a audiência, e que conhecia as consequências 
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do acordo. Mesmo assim, a juíza explicou para ela as consequências jurídicas da 

homologação do acordo.  

Durante uma conversa informal com a juíza Rosa, ela me disse que não 

homologava acordo quando o autor estava desassistido (ou seja, sem um advogado), 

pois ele seria “—leigo em relação às questões jurídicas”, e formalizar o acordo nesta 

situação poderia ser prejudicial a ele. Nas minhas observações, percebi que além de 

não formalizar o acordo na circunstância de ausência de advogado, mesmo quando a 

parte autora está assistida (ou seja, mesmo quando tem alguém que conhece as 

questões jurídicas junto com o reclamante), a juíza explica as consequências para ele, 

conforme relatado na situação 14.  

Há uma dupla “tutela” do empregado no acordo: não permitindo que o 

trabalhador firme acordo sem advogado e, mesmo quando ele está com o advogado, 

explicando para ele as consequências jurídicas do processo. 

Geraldo (2011) observou que na França o juiz também explica questões 

para as partes de forma que a plateia ouça. No entanto, na França existe uma 

interação entre os jurisdicionados e o juiz que os permite aprender as consequências 

do processo, e aqui o papel do juiz se aproxima da ideia tutelar. Observei que, ao 

explicar o acordo, a intenção dos juízes trabalhistas é advertir a parte sobre a 

imprevisibilidade de uma decisão futura do próprio juiz, e não exatamente explicar as 

consequências práticas de suas escolhas para os interessados. Outra questão é a 

ausência de uma plateia, já que os presentes constituem-se basicamente de 

advogados e estudantes de direito que, pelo menos idealmente compartilham os 

conhecimentos jurídicos necessários para a compreensão da situação. 

A maneira que a juíza explica o acordo na situação 14, com a voz mais alta, 

explicita mais o propósito de ser enfática no que diz, e menos de ser ouvida pelas 

outras pessoas presentes na sala de audiências, como é no caso dos juízes franceses 

observados por Geraldo (2013), tendo em vista que no contexto francês existe uma 

plateia que, ao assistir à audiência, é capaz de construir um conhecimento e utiliza-lo 

para seus fins. Na audiência trabalhista sequer há uma “plateia”. 

A possibilidade de assistir a audiência permite às pessoas construir 
um conhecimento pragmático do contexto; eles se tornam membros, 
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pois estabelecem meios comuns para se compreender 
reciprocamente. Os jurisdicionados utilizam o que aprendem pela 
observação para interagir com o juiz (GERALDO, 2013:647). 

Na Justiça Trabalhista, a atuação dos juízes está relacionada a algum tipo 

de pedagogia da tutela orientada pela ideia de que o juiz é quem protege o 

empregado, à medida as decisões proferidas pretendem proteger o próprio 

trabalhador, e não exatamente garantir seus direitos. As práticas reproduzem uma 

perspectiva em que: 

...as leis processuais - e, sobretudo as práticas judiciais - acabam por 
enfatizar uma tutela, não sobre os direitos, mas sobre a pessoa do 
jurisdicionado, no ato da prestação jurisdicional, ou seja, dos serviços 
judiciais prestados aos cidadãos. (AMORIM e BAPTISTA, 2014: 301) 

Os juízes, e aqui não há uma distinção tão clara entre os titulares e 

substitutos, frequentemente justificam sua atuação como sendo voltada para a pessoa 

do trabalhador, e não no sentido de aplicar previsões legais que estabelecem direitos 

a ele. 

Situação 15 

Nesta audiência eu estava sentada ao lado da secretária 

de audiências, e antes de chamar as partes ao microfone, ela 

me explicou que se tratava de ação de consignação em 

pagamento. 

Compareceram a representante da ré e seu advogado e 

a consignatária (empregada), que estava sem advogado.  

A juíza Rosa adiou a audiência, consignando na ata o 

motivo do adiamento: ausência de advogado da consignatária. 

A ação de consignação é um tipo de ação em que o devedor deposita em 

juízo o que entende ser devido ao credor, mormente quando o credor está 

desaparecido, não aceita receber ou há dúvida quanto à prestação. Nesta situação, a 

empresa era a autora e a empregada era a consignatária, e sequer houve proposta 

de conciliação. Apesar de ser um caso não tão comum, ele explicita uma prática 

bastante comum nas audiências que assisti: os juízes não prosseguem com as 

audiências quando os empregados estão desacompanhados de advogado.  
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Terminada a audiência nessa situação, a juíza Rosa me explicou o porquê 

do adiamento. Ela me disse que quando o empregado está desassistido, ela não 

prossegue porque em geral ele não entende o que é devido ou razoável naquele 

processo. Segundo ela: “— Não prossigo e não faço acordo se ele [o empregado] estiver 

sem advogado. O trabalhador leigo chega sozinho e fica com medo. E ele não conhece os 

efeitos jurídicos da quitação”.  

Ela também me explicou que no caso da reclamada é diferente, e que ela 

homologa o acordo se estiver sem o advogado. Num primeiro momento ela adia, “—

na intenção de dar equidade processual”. Mas, “se o preposto tem poderes para 

transigir, não há problema em formalizar o acordo, porque a empresa está mais 

preparada”. 

A regra que ela utiliza para proteger o empregado com medo não se aplica 

à empresa. Ainda que o preposto seja leigo em relação às questões jurídicas, ela firma 

o acordo, pois o requisito formal processual for preenchido (poderes estabelecidos 

pela carta de preposição). No caso do empregado, a CLT permite que ele ajuíze a 

ação sozinho, sem representação de advogado pois lhe confere o jus postulandi, mas 

a juíza o protege do seu desconhecimento da lei e não firma o acordo. 

Situação 16 

A Juíza Luciana chamou as partes ao microfone, compareceram 

a sócia da empresa e seu advogado e o Reclamante 

desassistido.  

Juíza Luciana – “Doutor, vou ter que adiar. Sem advogado não 

dá pra fazer instrução. Inicial a gente faz, mas instrução não dá”.  

A Juíza Luciana me disse que homologa acordo com o empregado 

desassistido. Ela me respondeu que homologa acordo quando a parte autora está 

desassistida, pois o “jus postulandi é um direito constitucional, embora na prática seja 

muito complicado, porque na maioria das vezes a partes nem sabe o que está 

falando”. Ela me explicou que faz uma avaliação em relação ao valor que está sendo 

oferecido neste tipo de acordo (quando o reclamante está sem advogado).  

“Eu avalio se o valor é baixo e gosto de olhar, sentir as pessoas que 
estão tentando firmar o acordo. Em alguns casos percebo que o 
advogado é apenas “pró forma”, e que adiar a audiência seria muito 
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pior para o reclamante, que às vezes não tem nem dinheiro para voltar, 
vai ter que gastar com passagem, essas coisas. Nesses casos, eu 
homologo.” (Juíza Luciana) 

Apesar de permitir que se realize a conciliação sem que o empregado 

esteja assistido por advogado, a Juíza Luciana protege o trabalhador de outras 

maneiras, por exemplo através da avaliação em relação ao valor do acordo, e ao 

considerar que a não formalização do acordo possa ser mais prejudicial a ele do que 

a ausência de advogado.  

A Juíza Luciana também me falou de um curso que fez na EJUD (Escola 

Judicial que os juízes frequentam quando iniciam a carreira) em que refletiu muito 

sobre a natureza do direito do trabalho, que está mais próximo das partes, dos 

servidores e da comunidade. Ela disse que entende que “--Existe uma proximidade 

entre a justiça do trabalho e a questão social”. Ela explicou que apesar dessa 

proximidade do juiz com a comunidade, ela prefere fazer as audiências de toga. “--Eu 

acho que a toga para mulher é boa de usar, pois cria um respeito e não um 

distanciamento”. 

Essa ideia de proximidade entre a Justiça Trabalhista e a “questão social” 

a que se referiu a Juíza Luciana se coaduna com a ideia de proteção que circula sobre 

esse ramo da justiça e, em alguma medida, com a formação de uma identidade entre 

os juízes. Segundo ela, essa identidade é aprendida da Escola Judicial no ingresso 

na carreira. Ou seja, existe uma ideia de proteção que identifica os juízes trabalhistas, 

ainda que justifique decisões distintas. 

Situação 17 

A secretária de audiências apregoou ao microfone e 

compareceram o autor e seu advogado, a representante da 

empresa ré e sua advogada. 

Juíza Rosa: “— Tem possibilidade de acordo?” 

O advogado da parte autora respondeu dizendo que iria 

requerer a revelia, indicando falta de defesa da ré.  

A juíza esclareceu que a defesa estava no sistema PJe,  

mas estava oculta, sob sigilo, e que ela iria receber, ou seja, tirar 

o sigilo, no momento oportuno. 
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A juíza sugeriu ao advogado do autor a expedição de 

ofício para o seguro desemprego, mas o advogado diz que não 

precisa: “ — Acho que o Ministério do Trabalho não vai pagar”.  

A juíza disse que “— Tem que pedir o seguro 

desemprego” e consigna em ata a expedição de ofício para fins 

de habilitação do reclamante no seguro desemprego, dizendo 

que a ré concordou a expedição. 

A advogada da ré apresentou uma “lista” com vários 

pagamentos, dizendo que o autor está nesta lista e que, 

portanto, já pagou as verbas rescisórias a ele.  

O advogado do autor se manifestou dizendo que a 

empresa não tem comprovante de depósito.  

A juíza determinou a expedição de ofício ao banco 

responsável pelo depósito indicado. 

Nesta situação a juíza decidiu pela expedição do ofício para que o 

empregado se habilitasse no Seguro Desemprego, sem que houvesse pedido neste 

sentido e mesmo tendo o advogado do empregado se manifestado em sentido 

contrário. A fim de protegê-lo, a juíza determinou a expedição do ofício. 

A decisão proferida no caso descrito confirma as diversas narrativas que 

circulam sobre o significado da Justiça do Trabalho, que a identificam com uma 

postura “pró-trabalhador”, e que identificam o papel dos atores que atuam neste ramo 

da Justiça como um papel de proteção.  

Por diversas vezes ouvi advogados que aguardavam suas audiências na 

plateia e alguns colegas meus do Direito reproduzirem esta frase: “— Juiz de Direito 

não gosta de trabalho, e Juiz do Trabalho não gosta do Direito”. Quando eu os 

perguntei o que queriam dizer, a resposta foi que os juízes trabalhistas privilegiam a 

questão social da proteção ao trabalhador em detrimento das previsões legais, ou 

seja, do “Direito”, enquanto os juízes de Direito (juízes que atuam em outras esferas 

da justiça, a “Justiça Comum”), valorizam essas previsões, mas trabalham de forma 

mais lenta. 
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John French (2001) identificou que já nos anos 50 a Justiça do trabalho de 

alguma forma exerceu o papel de suprir a ineficiência das normas trabalhistas. O autor 

aponta a disparidade entre as previsões da consolidação das leis do trabalho e a 

realidade, e conclui que a Justiça Trabalhista teve um papel fundamental na efetivação 

dos direitos dos trabalhadores, pois deu visibilidade a essas questões. 

French (2001) indica que surgimento de todas essas leis de proteção ao 

empregado não adiantou, porque não foi capaz de alterar a realidade social, mas que, 

ao mesmo tempo, as pessoas não abrem mão dessas leis: isto seria um paradoxo. A 

Justiça Trabalhista caminhou no mesmo sentido e, ainda carrega o papel de “fazer 

justiça”, ainda que de forma ineficiente. 

A história não era muito mais promissora para aqueles trabalhadores 
que, de boa-fé, levaram suas queixas aos tribunais do trabalho. 
Ineficiência administrativa, tribunais superlotados e uma tendência 
para a “conciliação” frequentemente produziram o que pode ser 
denominado de “justiça com desconto”. (FRENCH, 2001, p.19) 

Os juízes trabalhistas, ao produzirem suas decisões, não se orientam pelas 

regras de proteção, mas por esse significado da Justiça do Trabalho que circula, de 

proteção do trabalhador. Na Justiça Trabalhista, a identidade profissional dos juízes 

associa essa finalidade protetiva da instituição com o exercício da atividade de julgar. 

Durante as audiências e ao longo das entrevistas observei que a ideia de 

proteção do trabalhador é uma ideologia profissional à medida que se constitui numa 

“maneira específica de se exercer uma ocupação e de estabelecer relações no mundo 

do trabalho.” (BONELLI, 2002).  

A representação sobre o papel profissional dos juízes trabalhistas orienta 

as decisões, no entanto, ainda que a ideologia profissional se traduza na percepção 

de profissão como unidade, isto não significa uma uniformidade de atuação. 

Embora o pertencimento a carreiras venha acompanhado de fronteiras 
simbólicas que demarcam campos e identificações comuns, dando 
coesão aos grupos profissionais quanto a aspectos de sua prática e a 
normas que a orientam, isto não os unifica em torno da concepção que 
têm de como estas atividades devem ser significadas e simbolizadas. 
(BONELLI, 2005, p.111) 

Os atores do campo relacionam as (diversas e distintas) práticas ligadas a 

essa identidade protetiva do juiz trabalhista ao que chamam de “fazer justiça”. “Fazer 
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justiça” significa cumprir o papel de juiz, o que no caso dos juízes trabalhistas tem a 

ver com a tutela do trabalhador. 

Regina Lucia Teixeira Mendes (2012), em pesquisa acerca das garantias 

processuais no sistema jurídico brasileiro, concluiu que o “fazer justiça” é uma vontade 

dos juízes, “dita de forma bastante sincera” (TEIXEIRA MENDES, 2012, pág. 479), 

que “geralmente provocam a distribuição desigual de justiça para jurisdicionados” (id., 

ibid.).  

A ideia de proteção justifica decisões distintas, que têm como fundo comum 

a ideia da proteção ao trabalhador e do papel social da Justiça do Trabalho em corrigir 

as disparidades da realidade social. Através dessa ideia de proteção o juiz tutela a 

relação de trabalho e decide o que é melhor para o trabalhador sem, no entanto, deixar 

de lado a gestão da Vara, do processo e do tempo de trabalho. 
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CONCLUSÕES 

“Fazer justiça” na Justiça do Trabalho compreende diversas práticas de 

gestão dos processos e de produção de hierarquias sociais. Através da observação 

do trabalho cotidiano dos juízes, nos processos de produção das decisão judiciais, 

observei que existem diversas questões que constrangem a produção da decisão, 

dentre os quais se destacam as questões relativas à gestão do trabalho, do tempo e 

do processo, e as questões relativas à tutela do trabalhador. 

A audiência é um dos momentos mais importantes do processo trabalhista, 

pois é quando acontece o contato entre as partes e a justiça e uma série de decisões 

essenciais ao deslinde da causa são proferidas. A audiência é também um campo 

fértil para a realização de pesquisa de campo, já que é possível observar a produção 

da decisão no momento em que ela ocorre, para então compreende-la através das 

práticas rotineiras dos atores. 

A audiência trabalhista diferente da pensada por Garapon (1997), não 

compreende um tempo e um espaço específicos. O tempo e o espaço são objetos de 

gestão por parte do juiz, podendo ser ampliados ao seu critério de acordo com a 

necessidade de controle da pauta de audiências e do trabalho exercido. 

Práticas como a inversão da pauta ampliam os limites temporais e 

espaciais da audiência. O tempo pode não ser pode não ser único ou previamente 

fixado, ultrapassando a hora designada, e o espaço pode ir além da sala de 

audiências, abranger o hall do lado de fora ou o telefone celular. 

Apesar de ser também o momento destinado a ouvir as partes, a audiência 

em regra não permite aos jurisdicionados que eles sejam ouvidos. Na audiência 

trabalhista o rito é gerido de acordo com a necessidade de gestão do trabalho da Vara 

e do trabalho realizado pelo juiz, e não de acordo com a necessidade das partes em 

administrar o conflito. 

O tempo e o espaço da audiência são ajustados e moldados de acordo com 

a necessidade gestão dos processos e de controle do trabalho exercido na Vara, e 

não à administração do conflito, como pretendia Garapon (1997). 
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Se a tutela na justiça do trabalho pertence ao juiz, o tempo e o espaço do 

processo também pertencem. A audiência se modula de acordo com a necessidade 

de gestão da Justiça, não das partes. A questão da celeridade na tramitação do 

processo é menos uma questão relacionada às partes, e mais uma questão da Justiça, 

que precisa administrar seu extenso acervo. 

Esse contexto que valoriza a gestão do tempo e a produtividade dos juízes 

interfere de forma significativa na produção das decisões, e as práticas dos juízes 

frequentemente visam à gestão do tempo da audiência e do tempo do processo. 

Não é diferente em relação à conciliação, que de um lado se apresenta 

como mecanismos de “desformalização” do processo capaz de a reduzir o tempo de 

tramitação e tornar a Justiça mais célere. E, por outro lado, é uma política institucional 

determinada pelo CNJ, órgão que estabelece metas de produtividade aos juízes e ao 

mesmo tempo que moderniza a Justiça, submete o juiz a severos controles de 

produtividade. 

Nesse contexto, a produção dos acordos está mais relacionada à 

necessidade de administrar o acervo de processos da Vara, reduzir o trabalho dos 

servidores e controlar o tempo de duração das audiências, e menos à necessidade 

das partes em administrar o conflito que foi levado ao judiciário.  

O interesse burocrático na produção do acordo e uma parcialidade na 

preferência pela celebração de conciliações favorece à Justiça, que as mobiliza de 

acordo com sua necessidade de gestão processual. Favorece também aos 

advogados, já que significa uma solução mais rápida para o processo do que a 

produção de provas e a sentença, reduzindo o tempo para receber os honorários e 

também administrando seu tempo de trabalho para que seja possível atuar em um 

maior número de processos.  

Na prática, seja em razão do controle do CNJ, seja em razão da própria 

necessidade de gestão do extenso acervo de processos, a lógica da conciliação 

trabalhista submete o direito de acesso à justiça ao interesse burocrático de gestão 

do tempo e do número de processos: o interesse em conciliar é da Justiça, não é 

direito das partes. 
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O sentido dado pelos juristas à conciliação não converge com o sentido 

prático, tendo em vista que os atores que comandam e viabilizam a produção do 

acordo (o juiz, os servidores da Vara, os advogados), o manejam como um mecanismo 

de solução do processo, e não como um mecanismo de administração do conflito. 

O acordo substitui a sentença e, assim como esta, é imposto à partes e não 

construído por elas de forma consensual. O que se presente gerir é o processo, e não 

o conflito, esta é a razão que explica as práticas de permitir que as partes façam 

acordo fora da mesa, sem o juiz, ou construir um ambiente mais favorável ao acordo. 

Não cabe diálogo se o acordo precisa ser “aceito” pelas partes e “realizado” pelo juiz, 

que precisa cumprir metas de produtividade. 

Parece incoerente e incompatível com viés protetivo da Justiça do Trabalho 

e as práticas de conciliação que “transferem” a solução do conflito para as partes, 

como a inversão da pauta para fins de viabilizar o acordo. No entanto, quando o juiz 

permite que a parte celebre o acordo “do lado de fora da audiência” não se trata de 

transferir a solução do conflito, porque o sentido prático da conciliação não é de 

resolver o conflito, mas de terminar com o processo.  

A conciliação é mais uma etapa ou mecanismo processual de término do 

processo do que um meio alternativo de solução dos conflitos, como pretendiam os 

juristas. A prática da conciliação foi se adequando ao contexto da Justiça no Brasil: 

de gestão do tempo e do número de processos e do controle de metas. 

Além da necessidade de gestão, outros constrangimentos se colocam na 

produção da decisão judicial trabalhista. Os juízes titulares e substitutos possuem 

constrangimentos distintos na produção da decisão, portanto possuem práticas que 

se distinguem. Mas, por outro lado, os dois tipos de juízes se identificam através da 

identidade de proteção da Justiça do trabalho, que diferencia este ramo da Justiça  

dos demais. 

A audiência é o momento crucial do processo, e quem possui ingerência 

sobre as pautas é o juiz titular. Além disso, quem é o responsável pela Vara e pelo 

andamento dos processos também é o titular. Por esta razão, o juiz substituto precisa 
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reproduzir algumas das práticas já adotadas pelos titulares para que o trabalho não 

seja comprometido. 

A socialização dos juízes substitutos com as práticas exercidas pelos 

titulares é necessária para o funcionamento da Vara andamento dos processos. Logo, 

não é simplesmente o aumento do número de juízes na Vara que consegue suprir a 

necessidade de trabalho, a socialização com as práticas é essencial.  

Se de um lado existem diferenças entre os juízes trabalhistas, de outro 

existe uma identidade que os identifica e os distingue dos demais juízes de outros 

ramos da Justiça. A semelhança se relaciona ao significado que circula sobre a Justiça 

do Trabalho, que está atrelada à ideia de proteção do empregado. Os juízes 

trabalhistas ao produzirem suas decisões, não se orientam apenas pelas regras de 

proteção previstas no ordenamento jurídico, mas por esse significado da Justiça do 

Trabalho que circula.  

O papel tutelar atribuído à Justiça do Trabalho é um dos constrangimentos 

na produção das decisões, mas não exatamente no sentido de proteger os direitos do 

empregado, mas sim de decidir o que é o melhor para ele.  

Na Justiça Trabalhista, a identidade profissional dos juízes associa a 

finalidade protetiva da instituição com o exercício da atividade de julgar. Os juízes 

justificam sua atividade de “fazer justiça” invocando a ideia de proteção, o que acaba 

por produzir decisões distintas sob o mesmo fundamento, submetendo os 

jurisdicionados ao risco da distribuição desigual de justiça. 

A ideia de proteção justifica decisões distintas, que têm como fundo comum 

a ideia da proteção ao trabalhador e do papel social da Justiça do Trabalho em corrigir 

as disparidades da realidade social. Essa ideia de proteção, torna possível ao juiz 

“fazer justiça”, tutelando a relação de trabalho e decidindo o que é melhor para o 

trabalhador de acordo com a necessidade de gestão da Vara, do processo e do tempo 

de trabalho. 

As práticas de produção da decisão constrangem os juízes, e não as 

normas escritas, são primeiras que na realidade formam os juízes. Assim, se o Direito 

está nas práticas, é importante descrevê-las para compreender o Direito.  
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