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RESUMO 

 
O estudo aqui realizado busca provocar uma reflexão acerca dos direitos trabalhistas, a partir do 
resgate do histórico de luta e de ameaças anteriormente sofridas pela Justiça do Trabalho, 
reafirmando sua imprescindibilidade no Direito Brasileiro e demonstrando pontos críticos contidos nas 
alterações realizadas pela lei da Reforma Trabalhista. Assim, analisaremos as inovações e 
modificações trazidas pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) no Direito material e processual do 
Trabalho, ressaltando o retrocesso dos direitos trabalhistas conquistados ao longo da história 
brasileira e intentaremos demonstrar a ameaça de iminente extinção da Justiça do Trabalho e retorno 
das causas à Justiça Comum, acentuando imensamente a morosidade do julgamento das causas. 
Veremos ainda os impactos dessas medidas nas atividades do Magistrado Trabalhista e serventuários 
da Justiça do Trabalho, bem como dos advogados trabalhistas. Almeja-se, por fim, ratificar a 
importância da defesa do real hipossuficiente das relações de trabalho, uma vez que a razão de ser 
da Justiça do Trabalho é regular, de forma justa, a relação entre desiguais, reafirmando não se 
tratarem as relações trabalhistas de negócios jurídicos regidos por direito obrigacional maquiado de 
Direito do Trabalho. 
 
 
Palavras-chave: Reforma Trabalhista, Justiça do Trabalho, extinção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 
The study carried out here seeks to provoke a reflection on labor rights, so be remembered the history 
of struggle and threats previously suffered by the Labor justice, reaffirms be indispensable in Brazilian 
law and demonstrating critical points contained in the changes made by the Labor Reform Law.            
Thus, we will analyze the innovations and modifications brought by the law 13.467/2017 (labor reform) 
in the material and procedural law of labor, highlighting the rewind of labor rights conquered 
throughout Brazilian history and we will try demonstrate the threat imminent extinction of labor justice 
and return from the causes to the common justice, greatly accentuating the morosity of the judgment 
of the causes. We will also see the impacts of these measures on the activities of the Labor magistrate 
and server of Labor justice, as well as the labor lawyers. Finally, the aim is to ratify the importance of 
the defense the real hypossficient of labor relations, since the reason for being of the labor court is to 
regulate, in a fair way, the relationship between unequal, reaffirming that labor relations are not legal 
business governed by compulsory law disguised as Labor Law. 
 
 
 
Keywords: Labor Reform Law, Labor Justice, extinction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A história da Justiça do Trabalho é eivada de luta e conquista de direitos antes 

nunca protegidos num país marcado pela subjugação do trabalhador e 

favorecimento da burguesia, ou seja, em defesa do proletariado contra o abuso dos 

detentores dos meios de produção. 

 Recentemente, após grande discussão acerca do Direito do Trabalho, o 

Legislativo Brasileiro entendeu ser necessário alterar a legislação trabalhista ora 

vigente, arguindo ser medida fundamental de justiça e proteção das partes 

envolvidas na relação de trabalho. 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso abordará a Reforma Trabalhista 

realizada no Direito Brasileiro no ano de 2017, demonstrando sua influência na 

Justiça do Trabalho, analisando a possibilidade de extinção da mesma em 

decorrência das medidas incluídas e alteradas pela nova lei. 

 Para a realização do estudo do tema, no primeiro capítulo analisaremos o 

processo histórico da instituição da Justiça do Trabalho como órgão especial da 

Justiça Brasileira, abordando, inclusive a criação de leis específicas instituidoras do 

direito material do trabalho.  

O primeiro órgão específico para tratar de questões da seara trabalhista no 

Brasil foi o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), instituído em 1923, por isso, para 

compreensão da realidade atual da Justiça do Trabalho, é necessário analisarmos o 

contexto econômico, político e social em que essa transformação ocorreu em nosso 

país. Discutiremos ainda ameaças anteriores sofridas pela Justiça de Trabalho com 

a tentativa de sua extinção e derrocada atroz de diversos direitos trabalhistas 

durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 A compreensão da organização da Justiça do Trabalho e a competência de 

cada um de seus órgãos é deveras relevante, a fim de que demonstre sua 

importância e a necessidade de verbas para seu funcionamento. Veremos no 

segundo capítulo, em continuidade, o funcionamento dos serviços auxiliares da 

Justiça do Trabalho, igualmente importantes para a concretização dos processos 
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trabalhistas, os quais buscam a melhor solução da lide, atingindo a justiça para as 

partes envolvidas. 

 No entanto, apesar de ser clara a importância da existência de uma Justiça 

Especializada para tratar das lides trabalhistas, no ano de 2017 a Justiça do 

Trabalho no Brasil passa a ser ameaçada, de forma que, a longo prazo, seja 

proposta a sua extinção. Trataremos desse assunto no terceiro capítulo, analisando 

a Lei nº 13.467/2017, que trouxe inúmeras alterações à Consolidação das Leis 

Trabalhistas, colocando em risco o trabalho exercido pelos diversos atores da área 

trabalhista o Brasil. Não só isso, mas submetendo a absurda situação o próprio 

trabalhador, que passa a encontrar imensas dificuldades de acesso à Justiça. 

  Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental, a partir do um 

levantamento bibliográfico, seguido da reconstrução histórica e analítica da 

legislação atinente ao tema proposto, a fim de se discutir e reafirmar a importância 

dessa Justiça Especializada. 

1. A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 No estudo de qualquer tema, fundamental é conhecer a história. A 

compreensão do presente e a análise das possibilidades futuras só são possíveis 

quando consideramos como base todo o processo de evolução histórica. 

 Para iniciar o estudo sobre a influência da Reforma Trabalhista trazida pela 

Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 numa possível extinção da Justiça do Trabalho, 

mister é começar pelo processo de criação desse ramo específico do Poder 

Judiciário, iniciado com a criação do Conselho Nacional do Trabalho. 

 Nessa linha, analisaremos o contexto econômico, social e político em que o 

Brasil se encontrava no ano de 1941, quando foi oficialmente criada a Justiça do 

Trabalho, como órgão da Justiça Especial. 

 Passaremos à análise do momento da instauração oficial da Justiça do 

Trabalho e o grande passo dado pelo Legislativo com a provação do Decreto-lei nº 

5.452 de 1943 que estabeleceu a Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 Dando continuidade ao tema, será analisada a previsão constitucional da 

Constituição Federal de 1988, a qual traz capítulo específico para tratar da Justiça 

do Trabalho e ainda prevê direitos sociais de proteção ao trabalho e garantias ao 
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trabalhador, de modo que seu direito trabalhista não seja retirado por lei 

infraconstitucional. 

 Importante destacar ainda a ameaça sofrida pela Justiça do Trabalho no 

governo de Fernando Henrique Cardoso com a tentativa de extinção desse órgão 

específico do Judiciário e tentativa nítida de usurpar aos trabalhadores direitos 

conquistados com tanta luta. 

 

1.1. A CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

 

 As movimentações acerca da criação do Conselho Nacional do Trabalho 

podem-se considerar iniciadas em 1917 a partir da solicitação do Deputado Federal 

Maurício de Lacerda enviada à Comissão de Constituição e Justiça para que fosse 

elaborado um código que estabelecesse os direitos do trabalho e sua forma 

processual. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2013). 

 Não se esgotando em tentativas de organizar o direito do trabalho, 

simultaneamente ao pedido enviado à Câmara dos Deputados, apresentou no 

Congresso um projeto que buscava a criação de um departamento nacional do 

trabalho, cuja prerrogativa seria planejar e fiscalizar a criação de leis sociais no país, 

além de outras questões voltadas à imigração, colonização e terras devolutas.  

(MOREL. PESSANHA. 2007.) Infelizmente, apesar de aprovado o projeto, o 

Departamento Nacional do Trabalho nunca chegou a ser de fato implantado. 

 O país passava por um momento marcado por diversas greves, como a greve 

geral de 1917 sob o comando da classe operária que reivindicava aumento salarial 

de 20%, assistência médica, jornada de trabalho de 8 horas, normatização do 

trabalho das mulheres e de menores, pontualidade no pagamento dos salários, 

segurança do trabalho, entre outras coisas. (MARINGONI, 2013). 

 Apenas com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919 é que o Brasil se 

comprometeu a fazer a manutenção de um órgão específico para tratar das 

questões relativas ao trabalho. A partir de então, considerando como fator 

determinante, ainda, a ocorrência de inúmeras greves dos trabalhadores, em 1921 

houve mais uma tentativa fracassada de ativar o Departamento Nacional do 

Trabalho. Contudo, tendo em vista a grande resistência da parte empregadora, em 

sua maioria, empresários, não foi levada a cabo a tentativa. (KORNIS, s./d.) 
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 Só, então, em 1923, o Conselho Nacional do Trabalho (CNT) foi criado como 

órgão consultivo dos Poderes Públicos. Vinculado à Secretaria de Agricultura, 

Indústria e Comércio, sua tarefa era dar consultoria em matéria de organização 

trabalhista e previdenciária quando fosse necessário resolver alguma questão 

relacionada a essas áreas. O Decreto que instaurou o Conselho Nacional do 

Trabalho foi o de nº 16.027 de 30 de abril de 1923. Frise-se que o papel inicial de um 

órgão específico do trabalho era deliberativo, enquanto o CNT foi criado com caráter 

consultivo. Seu papel em nada lhe permitia criar a legislação trabalhista do país nem 

tampouco fiscalizar a sua aplicação às lides. Seu objetivo era promover o estudo das 

diversas questões relacionadas ao trabalho no Brasil, como por exemplo os 

contratos de trabalho coletivos, o trabalho de menores e de mulheres e o trabalho de 

aprendizes. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 1975) 

 Entre as colaborações trazidas pelo CNT, podemos citar os estudos e 

elaboração de anteprojetos e reformas de leis trabalhistas, como é o caso da 

reforma da Lei de Acidentes do Trabalho em 1924 e a regulamentação da Lei de 

Férias em 1925, essa última sendo muito mal recepcionada pelo empresariado. Em 

1926 o CNT recebeu a incumbência de administrar as caixas de aposentadoria, 

podendo, inclusive, estabelecer multas e caçar mandatos dos membros do conselho 

de administração. (KORNIS, s./d.) 

O CNT sofreu posteriores alterações através dos Decretos nº 18.074 em 1928 

e nº 20.886 em 1931, os quais alteraram, entre outras coisas, sua composição e 

atribuições de seus departamentos. O órgão era composto por representantes dos 

operários, do patronato, membros do Ministério da agricultura e pessoas 

consideradas de grande saber jurídico nessa área de conhecimento, todos esses 

indicados pelo Presidente da República. Quanto às atribuições, recebeu a 

competência para julgar os processos trabalhistas e sugerir ao governo as medidas 

que considerasse pertinentes. (BRASIL, 1928. 1931.) 

Com o advento da criação do Ministério do Trabalho em 1930, o CNT foi 

absorvido por esse. Sendo, em 1931, criado o Departamento Nacional do Trabalho 

dentro da estrutura do Ministério, foi transferida para ele algumas atribuições do 

Conselho, como a fiscalização do gozo do direito de férias. (TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO, 1975). 
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 Em 1934 foi aprovado o Regulamento do CNT, que lhe atribuiu de forma clara 

a incumbência de tratar das questões relacionadas à economia, à previdência social 

e ao trabalho. Ressalte-se que com o Decreto nº 20.886 de 1931, o CNT já havia 

recebido a atribuição de atuar em matéria contenciosa por meio de sua 

Procuradoria. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 1975). 

  

1.2. CENÁRIO POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL 

 

 O Brasil é um país historicamente marcado por governos oligárquicos, onde a 

maioria da população vivia em situação miserável, sem qualquer amparo 

governamental em defesa de seus direitos, sobretudo trabalhistas. Assim, a luta pela 

conquista de direitos do trabalho se deu em um ambiente eivado de desigualdades 

sociais, onde a carga horária de trabalho era extremamente abusiva e condições 

desumanas do modo e local de realização do trabalho. Absurda sempre se 

demonstrou ainda a contraprestação pelo serviço, haja vista os salários que mais 

parecem esmolas do que a contrapartida de um esforço empregado na construção e 

no aumento do patrimônio do empregador. 

 Para entender o surgimento da Justiça do Trabalho é necessária a análise 

dos aspectos político, social e econômico que nortearam o momento de seu 

desenvolvimento. 

 Com a abolição da escravatura e fim do Império, houve o vasto crescimento 

da mão de obra assalariada e livre. Boa parte desses trabalhadores era advinda da 

Europa, como italianos e alemães. O trabalho que outrora havia sido realizado por 

índios e escravos africanos, agora era realizado por homens livres que precisavam 

da contraprestação salarial para manter a si e sua família. O país caminhava cada 

vez mais em direção ao ideário capitalista. (MARINGONI, 2013) 

 Esse cenário foi reforçado pelo desenvolvimento industrial e do comércio e, 

obviamente, pelas consequências socioeconômicas trazidas por ele, como por 

exemplo mais forte, o surgimento de classes sociais e suas desigualdades. O 

proletariado de um lado e a burguesia de outro, formando polos antagônicos, de 

modo que a legislação da época não mais se compatibilizava com as 

transformações ocorridas no sistema de trabalho, um a vez que não existia, em lei 



13 

 

vigente, a garantia de direitos sociais. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

2011.) 

Na década de 30, chamada de “Era Vargas”, o Brasil se demonstrava 

economicamente voltado para o processo de industrialização do país, marcado pela 

forte intervenção estatal na economia e na substituição das importações. Essa forte 

intervenção era justificada pela incapacidade do capital apenas da burguesia de 

investir na evolução industrial. (PINTO, s./d.) 

 O século XX teve como marco a nova visão e interpretação do significado de 

trabalho, de modo que este passou a representar a si mesmo, não sendo mais 

simples fato da vida. Assim entende o Tribunal Superior do Trabalho, mediante texto 

apresentado por Raquel Veras Franco (s./d) sob a responsabilidade da 

Coordenadoria de Gestão Documental e Memória: 

O século XX foi o século do trabalho. Foi o século em que este deixou de 
ser um fato entre outros da existência humana e se tornou seu aspecto 
central. O trabalho deixou de estar submetido aos tempos da natureza e às 
variáveis climáticas e passou, ele próprio, a reger o tempo dos homens. 
Deixou de ser apenas meio de subsistência e tornou-se, para um número 
cada vez maior de pessoas, elemento constitutivo de identidade. O século 
XX cristalizou mudanças radicais que se iniciaram pelo menos duzentos 
anos antes de 1901: nele é que se consagrou o trabalho como um criador 
permanente de riquezas e nele "indivíduos foram transformados em 
trabalhadores (FRANCO, 2011). 
 

 

Com a escassez das atividades campesinas no século XVIII, as grandes 

massas foram se deslocando para os centros urbanos, de modo que não poderia 

haver outro resultado senão uma nova organização do sistema de trabalho e, com 

isso, a necessidade desse estabelecer diretrizes coerentes com a nova realidade. 

(FRANCO, 2011). 

Importante ressaltar ainda momento de repercussão em todo o mundo com a 

criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919, fato que influenciou a 

instituição de órgãos específicos para tratar das questões referentes ao trabalho em 

todo mundo, além de incentivar a elaboração de uma legislação trabalhista. 

(CASSAR, 2014). 

O Brasil, de forma não diferente, também foi influenciado por essa evolução 

no mundo do Direito do Trabalho em âmbito internacional, obtendo a percepção da 

necessidade de se adequar a um novo cenário trazido pela polarização entre o 

proletariado e empregadores. 
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Importante salientar que a instituição da Justiça do Trabalho se deu no 

período da Segunda Guerra Mundial, contexto político deveras complexo. No 

entanto, tal questão será tratada adiante em tópico específico sobre a instituição da 

Justiça Especializada do Trabalho. 

1.3. DO JULGAMENTO PELA JUSTIÇA COMUM                    

  

Surge a questão acerca da competência para julgar as lides trabalhistas 

existentes antes da instituição da Justiça Especializada do Trabalho. 

Até o ano de 1934, quando o Regulamento instituído pelo Decreto nº 24.784 

deu ao CNT a competência julgadora das questões trabalhistas e previdenciárias, os 

contenciosos eram julgados pela Justiça Comum. 

Imaginar um cenário onde leis trabalhistas são aplicadas e fiscalizadas por 

órgãos não específicos com estudo aprofundado em matéria trabalhista parece 

inconcebível, porém, por boa parte de tempo foi assim. Até a criação do Conselho 

Nacional do Trabalho em 1923 não havia um departamento ou órgão destinado ao 

estudo e cuidado das questões trabalhistas. Embora existissem algumas leis 

aplicáveis à matéria1, o trabalho ainda era visto e tratado como mais uma questão 

cotidiana, resolvida em lides comuns, julgadas por juízes de direito sem formação 

específica na área, utilizando, eles, como critério básico para o julgamento, apenas o 

texto da lei e o livre convencimento. 

Essa metodologia trazia prejuízos às partes integrantes do contencioso, num 

cenário de evolução industrial e do comércio, marcado por reivindicações e greves 

dos trabalhadores, em que os conflitos trabalhistas cresceram sobremaneira. 

(MARINGONI, 2013) 

Além dos aspectos sociais, econômicos e políticos até aqui apontados, é 

necessário considerar o grande volume de processos abarcando causas trabalhistas 

e a falta de especialização dos juízes de direito, além da pouca legislação existente 

à época para fundamentar as decisões, como fatores de grande influência na 

decisão de criação de um órgão específico para a elaboração de estudos na área e, 

                                                 
1 Decreto 1.313 de 1891, que regulamentava o trabalho de menores.  
 Decreto 979 de 1903, que facultava aos profissionais da agricultura e industrias rurais a 
organização de sindicatos para defesa de seus interesses.  
 Decreto 1.637 de 1907, que criava sindicatos profissionais e sociedades cooperativas. 
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posteriormente, de uma Justiça Especializada para processar e julgar as lides 

trabalhistas. 

Outra questão a ser observada é a morosidade do andamento processual 

quando se tem um órgão do Judiciário atuando além de sua capacidade, sendo 

exigido mais tempo para resolução do conflito através da Justiça. 

1.4. A INSTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

  

No contexto já analisado anteriormente, de crescente demanda das questões 

trabalhistas, surgida com a mudança estrutural das relações de trabalho e a nítida 

divisão das classes sociais, acentuada pelo processo de industrialização e, em meio 

à Segunda Guerra Mundial, é instalada, em 1941, a Justiça Especializada do 

Trabalho. 

Importante ressaltar que todo esse processo levou a fama de mera 

generosidade de Getúlio Vargas, Presidente do Brasil à época. Tal estratégia foi 

usada para convencer a grande parte da população, principalmente a urbana, de 

que seria benéfica a instalação de um órgão do Judiciário especializado nas 

questões trabalhistas e a criação de leis que estabelecessem direitos sociais. A ideia 

que se quis transmitir era a de que não havia segundas intenções nessas iniciativas, 

considerando uma atitude “descompromissada” de Getúlio Vargas. No entanto, nada 

de “descompromisso” havia. O Presidente agiu de maneira estratégica, haja vista a 

crescente expansão da massa de trabalhadores, aos quais foram concedidos 

direitos há muito reivindicados. Getúlio fez dos trabalhadores, assim, seus maiores 

aliados. (FRANCO, 2011). 

 A instalação da Justiça do Trabalho não foi simples assim. O 

anteprojeto acerca da questão foi enviado ao Congresso em 1935, sendo aprovado 

somente em 1939, através do Decreto nº 1.237. A discussão sobre essa tentativa de 

instituição de uma Justiça especializada nas questões do trabalho teve como 

participantes do embate nomes como Waldemar Ferreira, professor e membro da 

Comissão de Constituição de Justiça, e Oliveira Viana, um dos autores do 

anteprojeto de criação da Justiça do Trabalho. Este último era sociólogo e consultor 

do Ministério do Trabalho. Já Ferreira, era relator da Comissão de Constituição e 

Justiça, veementemente contra o anteprojeto. Em seu ponto de vista, a Justiça 

Comum seria suficiente para dirimir os conflitos trabalhistas. Totalmente 
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desnecessária se demonstrava a instituição de um órgão do Judiciário específico 

para conhecer dessas questões. Uma de suas acusações era de que essa ideia era 

absurdamente fascista. Tal ideia ganhou força e permaneceu por algum tempo, 

sobretudo levando-se em consideração a ideia de Oliveira Viana a respeito das 

prerrogativas normativas que possuiria esse órgão. (MOREL; PESSANHA, 2007) 

A defesa pelos direitos do trabalhador, embora no Brasil houvesse certa 

simpatia por ideias fascistas, não havia se instaurado apenas aqui, mas em diversos 

países do mundo, os quais possuíam raízes eminentemente liberais, como Estados 

Unidos e Inglaterra. Além disso, pode-se citar o surgimento dos primeiros órgãos 

trabalhistas na França, em 1806, muito antes do fascismo acusado por Waldemar 

Ferreira de permear a ideia de instituição da Justiça do Trabalho no Brasil. 

(FRANCO, 2011). 

 Assim, considera-se inevitável o surgimento de órgãos específicos do 

trabalho, haja vista todo o histórico de luta por direitos trabalhistas, existente em 

todas as partes do mundo. Acerca disso, vale transcrever novamente trecho do texto 

de Raquel Veras Franco publicado sob responsabilidade da Coordenadoria de 

Gestão Documental e Memória do TST: 

Ademais, como bem explicita o filósofo e professor da London School of 
Economics, John Gray, o mercado "nascerá inevitavelmente sufocado por 
uma miríade de restrições e regulamentos". Elas surgirão 
"espontaneamente, em resposta a problemas sociais específicos, não como 
elementos de qualquer grande projeto". Por isso, já no século XIV, havia 
grande número de regulamentos que, embora rudimentares e localizados, 
tentavam abrandar os "custos sociais" dos incipientes mercados europeus, 
como a "Lei dos Aprendizes" na Inglaterra. Destarte, embora a "ameaça 
comunista" ou as "forças fascistas" tivessem pressionado a maior parte dos 
Estados a instituir órgãos jurisdicionais e leis trabalhistas, essas iniciativas 
estatais transcenderam as bases ideológicas dos respectivos Estados, até 
porque têm raízes históricas anteriores, sobretudo no que concerne ao 
direito individual do trabalho. (FRANCO, s./d.) 
 

 Entretanto, apesar das iniciativas brasileiras para a instituição de um órgão 

específico do trabalho, as questões trabalhistas de interesse coletivo ainda não 

haviam obtido tanta proteção. As greves e manifestações não eram, de forma 

alguma, protegidas, sendo, na verdade, proibidas e, os sindicatos, neutralizados. 

Nesse ponto, encontrava justificação a acusação de fascismo trazida por Waldemar 

Ferreira. (MOREL. PESSANHA. 2007) 

 Não se pode, no entanto, acusar a projeto elaborado, entre outros, por 

Oliveira Viana, de ser fascista. O autor não se demonstrava a favor de certas 
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características do fascismo, como por exemplo, o “culto ao líder”. Ele acreditava que 

o indivíduo é capaz de manter sua identidade, apesar de estar envolvido em 

relações com outros indivíduos e com o Estado. (FRANCO, 2011). 

 Outro ponto a ser destacado é a interpretação dada pelos defensores da 

instituição da Justiça do Trabalho, membros da Comissão Elaboradora do Projeto de 

Organização da Justiça do Trabalho, de que tal fato teria o condão de civilizar o 

Brasil, de modo que os hipossuficientes, os trabalhadores, não ficassem à mercê 

dos empregadores nas relações de trabalho. (FRANCO, 2011). 

 A Justiça do Trabalho foi acusada, então, de ser instrumento para legitimar a 

autoridade do governo, fazendo dos trabalhadores servos domesticados. Mas a 

realidade encontrada é a da duplicidade de interpretação acerca das reais intenções 

e consequências da instauração desse órgão especializado, visto ora como 

instrumento de dominação e ora como meio de luta por direitos trabalhistas tão lenta 

e arduamente conquistados. (MOREL; PESSANHA, 2007) 

 Apesar das controvérsias a respeito da questão, acreditamos no disposto no 

trecho da Exposição de Motivos da Comissão Elaboradora do Projeto de 

Organização da Justiça do Trabalho, de 1938, a seguir transcrito: 

 

Este projeto não é uma cópia ou tradução desta ou daquela legislação 
estrangeira: foi concebido e executado, tendo os seus elaboradores a sua 
atenção voltada inteiramente para as condições da nossa sociedade, da sua 
estrutura social e econômica, principalmente. Os pontos de contato ou 
semelhança que a organização nele proposta para os nossos tribunais do 
trabalho possam ter, efetivamente, com a organização dos mesmos 
tribunais em outros povos, resultam não de uma imitação literal de textos 
legislativos, mas da identidade fundamental das causas e dos 
objetivos que, em todos estes povos, determinaram e justificaram o 
aparecimento destas novas instituições jurídicas." (FRANCO, 2011. 
Pág.3). (grifos no original) 

 

 Assim, com a aprovação de instauração da Justiça do Trabalho em 1939, 

através do Decreto-lei nº 1.237, ela foi levada ao posto de última instância da 

organização judiciária trabalhista. Sua jurisdição era o território nacional por 

completo. A estruturação dada pelo Decreto-lei no. 1.346, de 15 de junho de 1939, 

modificada pelo Decreto-Lei no. 2.852, de 10 de dezembro de 1940, entrou em vigor 

a partir de 01 de maio de 1941, conforme regulamentação dada pelo Decreto no. 

6.591, de 13 de dezembro de 1940. 
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 Entretanto, há que se esclarecer que apenas em 1946, com a publicação do 

Decreto-lei nº 9.797 de 09 de setembro, é que a Justiça do Trabalho foi efetivamente 

integrada ao Poder Judiciário, se desvinculando por completo do Poder Executivo. 

 

1.5. A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (DECRETO-LEI nº 5.452/1943) 

 

 Com a instituição da Justiça do Trabalho, surgiu a necessidade do 

estabelecimento de um conjunto de normas consolidado, a fim de nortear e 

fundamentar as decisões nos processos trabalhistas. Para resolver a questão, foi 

criada em 1943 a Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 O principal intuito desse Decreto-lei sancionado pelo Presidente Getúlio 

Vargas durante o estado Novo foi a regulamentação das relações individuais e 

coletivas de trabalho, unificando toda a legislação vigente no país a respeito das 

questões trabalhistas e de previdência social. 

 A sanção do referido Decreto-lei foi realizada no Estádio de São Januário no 

Rio de Janeiro e contou com a presença de milhares de pessoas, as quais 

comemoravam o ato. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, s./d.) 

 As primeiras ideias a respeito da consolidação das leis do trabalho em um 

único instrumento legislativo começaram em 1942, entre o então Presidente Getúlio 

Vargas e o Ministro do Trabalho nomeado à época denominado Alexandre 

Marcondes Filho. Inicialmente a ideia era criar a Consolidação das Leis Trabalhistas 

e Previdência Social. 

 Às tratativas foram chamados alguns juristas referenciados no tema, como 

Luís Augusto Rego Monteiro, Arnaldo Lopes Süssekind, José de Segadas Viana, 

Dorval Lacerda Marcondes e Oscar Saraiva. Estudando o assunto, chegou-se à 

conclusão de que seria melhor a criação de duas leis diferentes, uma para tratar das 

questões trabalhistas e outra para tratar das questões previdenciárias. (TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, s./d.) 

 Importante salientar ainda as fontes utilizadas como base para elaboração da 

CLT, quais foram: as conclusões do 1º Congresso Brasileiro de Direito Social, 

ocorrida em São Paulo no ano de 1941; as Convenções Internacionais do Trabalho; 

e a Encíclica Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Entre outros 

documentos utilizados como base para a elaboração do Decreto-lei ainda estão 
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pareceres aprovados pelo Ministro do Trabalho, exarados por Oliveira Viana, um dos 

autores do projeto de criação da Justiça Especializada do Trabalho, e Oscar Saraiva, 

ambos consultores jurídicos. (CASSAR, 2014) 

 Em 1942 o anteprojeto foi publicado a fim de que fossem colhidas sugestões. 

Após a análise das mesmas, o projeto foi aprovado através do Decreto-lei nº 5.452 

em 1º de maio de 1943. 

 A Consolidação das Leis Trabalhistas foi considerada “visionária”, 

antecipando o processo de urbanização das cidades. (TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, s./d.) 

 A CLT estabeleceu regras para as relações entre empregador e empregados, 

horários de trabalho, férias, descanso remunerado, aposentadoria, pagamento de 

aviso prévio, jornada de 8 horas, entre outros pontos. Sua principal característica foi 

a junção de leis esparsas que, por assim serem, dificultavam a análise judiciária no 

âmbito processual. 

 Abaixo segue trechos da Exposição de Motivos do Exmo. Sr. Ministro da 

Justiça enviado ao Presidente da República Getúlio Vargas acerca do anteprojeto da 

Consolidação das Leis Trabalhistas: 

Sr. Presidente da República 
 
 Tenho a grande honra de apresentar a Vossa Excelência o projeto 
definitivo de Consolidação das Leis do Trabalho, relevante cometimento 
jurídico e social, cuja redação última foi procedida, havendo sido 
escrupulosamente apreciadas as sugestões e emendas propostas ao ante-
projeto, após uma verdadeira auto-crítica que a própria comissão efetuou, 
do texto original divulgado pelo Diário Oficial de 5 de janeiro do corrente 
ano. 
 
 2. A Comissão cotejou e julgou cerca de dois mil reparos, 
observações ou comentários feitos à Consolidação. 
 
 10. Projetada a ação do Estado em várias direções, para atender ao 
tratamento de situações, para atender ao tratamento de situações especiais 
e constantes em uma mesma órbita jurídica, impõe-se, desde o instante em 
que se surpreende a unidade interna desses problemas, prescrutar a sua 
inteligência ordenadora, que será então a "ratio legis" do sistema normativo 
necessário. 
 
 11. Esse o significado da Consolidação que não é uma coleção de 
leis, mas a sua coordenação sistematizada. 
 
Não é apenas um engenho de arquitetura legislativa, mas uma 
recapitulação dos valores coerentes, que resultaram de uma grande 
expansão legislativa anterior, em um dado ramo do direito. 
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 81. Finalmente, quanto à Justiça do Trabalho, deliberou-se a 
exclusão de toda a parte consistente em regimento de órgãos e serviços, 
bem como dos assuntos referentes à administração dos seguros sociais. 
 
 82. O julgamento dos agravos foi elevado ao seu verdadeiro nfvel, 
que é o da instância superior, necessário à adequada conceituação desses 
recursos e à jurídica apreciação da respectiva substância. Apurou-se, 
outrossim, a definição, estabelecendo-se a forma do seu processamento e 
os efeitos que gera. 
 
 83. Tais, em rápida resenha, as principais modificações operadas no 
ante-projeto publicado. De todas essas alterações deflui um único 
pensamento - o de ajustar, mais e mais, a obra constituída às diretrizes da 
Política Social do Governo, fixadas de maneira tão ampla e coerente no 
magnífico quadro das disposições legais que acabam de ser recapituladas. 
 
 84. Ao pedir a atenção de Vossa Excelência para essa notável obra 
de construção jurídica, afirmo, com profunda convicção e de um modo geral, 
que, nesta hora dramática que o mundo sofre, a Consolidação constitui um 
marco venerável na história de nossa Civilização, demonstra a vocação 
brasileira pelo direito e, na escureza que envolve a humanidade, representa 
a expressão de uma luz que não se apagou. 
 
 Apresento a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito. 
 
 Rio de Janeiro, 19 de abril de 1943. (TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO, 1975. Págs. 60 a 62) 

 

 Os trechos da Exposição de Motivos trazidos acima demonstram uma síntese 

do processo de criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, esclarecendo pontos 

retirados após o recebimento de sugestões e a realização de uma análise autocrítica 

feita pelos coautores, como por exemplo a exclusão do Decreto-lei das 

determinações acerca do regimento de órgãos e serviços da Justiça do Trabalho, e 

ainda das questões relativas à administração dos seguros sociais, como descrito no 

item 81. Todas as alterações e o projeto final encaminhado para aprovação 

decorrem do objetivo de ajustar a Consolidação das Leis Trabalhistas à Política 

Social de Governo então vigente no país, na gestão do Presidente Getúlio Vargas. 

 

1.6. A TRANSFORMAÇÃO DO CNT EM TST 

 

 Com a edição do Decreto-lei nº 9.797 de 1946 retirando a Justiça do Trabalho 

da égide do Poder Executivo e a estabelecendo finalmente como órgão 

especializado integrante do Poder Judiciário, o Conselho Nacional do Trabalho 
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passa a ser a instância máxima da Justiça do Trabalho, sendo sua denominação 

modificada para Tribunal Superior do Trabalho. 

 Seguindo as modificações, os Conselhos Regionais foram transformados em 

Tribunais Regionais do Trabalho. Além disso, permaneceram existentes os Juízes de 

Direito e as Juntas de Conciliação e Julgamento. É o que prevê o artigo 1º do 

Decreto-lei nº 9.797 de 1946, o qual altera artigos da Consolidação das Leis 

Trabalhistas: 

 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 
180 da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Os arts. 644, 647, 654, 670, 672, 681, 693 e 699, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, passam a vigorar com a redação seguinte: 

Art. 644. São órgãos da Justiça do Trabalho: 

a) o Tribunal Superior do Trabalho: 

b) os Tribunais Regionais do Trabalho; 

c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou 03 Juízos de 
Direito.” (BRASIL, 2018). 

 

 Vale ressaltar que, com a alteração de Conselho Nacional do Trabalho para o 

Tribunal Superior do Trabalho, a biblioteca criada no âmbito do CNT com o fim de 

conservar e reunir materiais de estudo a consulta voltados à área trabalhista foi 

também deslocada para o âmbito do TST, onde recebeu o nome de “Biblioteca Délio 

Maranhão”, como forma de homenagear juiz atuante nesse Tribunal como 

convocado. A biblioteca se encontra atualmente na sede do Tribunal Superior do 

Trabalho, em Brasília, com estrutura moderna e grande acervo disponível para 

consulta, tanto em matéria de Direito do Trabalho, como em outras áreas do direito. 

(TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, s./d.) 

1.7. A JUSTIÇA DO TRABALHO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 Tópico importante a ser analisado é a inserção dos direitos trabalhistas em 

âmbito constitucional até a Constituição Federal de 1988, Carta Magna vigente 

atualmente no Brasil. 
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 Como marco inicial da previsão de direitos trabalhistas em constituições é 

trazido pelo artigo 122 da Constituição Federal de 1934., que previa o seguinte: 

 

Art 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas 
pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se 
aplica o disposto no Capítulo IV do Título I. 

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das 
Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de 
membros, metade pelas associações representativas dos empregados, e 
metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do 
Governo, escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade 
moral e intelectual. (BRASIL, 2018). 
 

 No entanto, embora o disposto no artigo transcrito acima, o mesmo apenas 

obteve regulamentação no ano de 1940, através do Decreto nº 6.596: 

 

Art. 1.° Fica aprovado, para execução dos Decretos-leis número 1. 237, de 
2 de maio de 1939, e 2.851, de 10 de dezembro de 1.940, o regulamento da 
Justiça do Trabalho, que a este acompanha, assinado pelo Ministro de 
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio. (BRASIL, 2018). 
 

 

 Inicialmente vinculada ao Poder Executivo, a Justiça do Trabalho foi inserida 

na Constituição de 1934 no capítulo que tratava “Da Ordem Econômica e Social”. 

 Entre os direitos constitucionalmente previstos, estavam o salário mínimo, a 

jornada de trabalho de oito horas, o repouso semanal, as férias anuais remuneradas 

e a indenização por dispensa sem justa causa, além do reconhecimento das 

associações profissionais e sindicatos. 

 A Constituição Federal de 1937 manteve as previsões trazidas pela CF de 

1934. 

 Grandes avanços no ramo do direito do trabalho foram trazidos pela 

Constituição Federal de 1946, promulgada em 18 de setembro, a qual reconheceu 

um novo rol de direitos trabalhistas, como o direito de greve (artigo 158), o descanso 

semanal remunerado aos domingos ou feriados (artigo 157, inciso VI) e integração 

do seguro de acidente de trabalho no sistema de Previdência Social (artigo 191, 

parágrafo 3º). 

 Mais alterações foram realizadas pela Constituição Federal de 1967, sendo 

trazidos como novidades a proibição de greve dos servidores públicos em serviços 

essenciais (artigo 157, § 7º), direito à participação nos lucros da empresa (artigo 

158, inciso V), limitação da idade de 12 anos como mínima para o trabalhador (artigo 
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158, inciso X), reconhecimento do direito de aposentadoria à mulher após 30 anos 

de trabalho, no valor integral (artigo 158, inciso XX). Além disso, previu a 

contribuição sindical (artigo 159, § 1º) e a obrigatoriedade do voto nas eleições 

sindicais (artigo 159, § 2º), entre outros. 

 No entanto, apesar do grande avanço na conquista de direitos trabalhistas, 

sobretudo em nível constitucional, somente em 1988, com a Constituição 

promulgada em 5 de outubro, é que se atingiu o momento mais democrático para o 

direito do trabalho. 

 A Constituição, chamada de Constituição Cidadã, trouxe o reforço do papel 

normativo da Justiça do Trabalho em seu artigo 114, §2º: 

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
... 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) (BRASIL, 2018). 

  

 Muitas previsões acerca dos direitos do trabalho foram trazidas pela CF/88, 

como a proteção contra a despedida arbitrária (artigo 7º, inciso I); piso salarial 

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho prestado (artigo 7º, inciso V); 

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 

dias (artigo 7º, inciso XVIII); licença-paternidade (artigo 7º, inciso XIX); 

irredutibilidade salarial (artigo 7º, inciso VI) e limitação da jornada de trabalho para 8 

horas diárias e 44 semanais (artigo 7º, inciso XIII). 

 É importante dizer que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a prever 

um rol de direitos sociais, em cuja composição se encontra o direito ao trabalho. 

 De extrema relevância, ainda, a disposição feita pela Constituição Federal de 

1988 acerca da organização e competência da Justiça do Trabalho, a partir do artigo 

111 até o 117, Seção V, Capítulo III, da Carta Magna. 

 Nas palavras trazidas em texto publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

A Constituição de 88, que hoje vigora, ao incorporar direitos trabalhistas 
essenciais, inéditos à época no texto constitucional e já incorporados 
definitivamente ao cotidiano das relações formais de trabalho, cumpriu com 
seu mister de assegurar aos brasileiros direitos sociais essenciais ao 
exercício da cidadania. A palavra "trabalho", que na concepção antiga tinha 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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o sentido de sofrimento e esforço, ganhou, assim, uma roupagem social, 
relacionada ao conceito de dignidade da pessoa humana. (TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO, 2013). 

  

De suma importância a previsão constitucional de direitos trabalhistas, 

inclusive a determinação do trabalho como um direito social, haja vista a garantia de 

que não poderão ser retirados por meio de lei infraconstitucional, cujo processo 

legislativo é mais simplificado. Além disso, a previsão de tais direitos em nível da 

Carta Magna de um país demonstra a importância que têm para a seu povo e o 

avanço social da nação. 

Infelizmente, todavia, a previsão constitucional não é garantia de observância 

da regra. Ainda hoje há direitos do trabalhador que, embora na Constituição, não são 

respeitados pelos empregadores. Como exemplo, podemos citar a proibição de 

salários diferentes para a mesma função exercida, seja em razão do sexo, cor, etnia 

ou idade. A realidade brasileira ainda mostra nos dias de hoje grande afronta a essa 

previsão constitucional constante do inciso XXX do artigo 7º. 

Então, em que pese o grande avanço de um país em reconhecer em sua 

Carta Maior os direitos do trabalho, a fiscalização e medidas assecuratórias do 

cumprimento desses direitos precisam veementemente aplicadas. O direito no papel 

deve ser seguido de sua prática. 

 

1.8. A AMEAÇA À JUSTIÇA DO TRABALHO NO GOVERNO DE FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO 

 

Apesar da proteção constitucional aos direitos trabalhistas, esses já sofreram 

diversas alterações e ameaças. Um dos momentos mais críticos enfrentados foi o 

período do governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2003). 

Durante seu mandato, foram aprovadas diversas modificações de direitos 

sindicais, previdenciários e trabalhistas, por meio de emendas constitucionais e 

alteração da legislação infraconstitucional2.  

 Inicialmente FHC aprovou as reformas administrativa e previdenciária, 

seguindo para o plano de reforma trabalhista e sindical. 

                                                 
2  Para um aprofundamento, ver: KREIN, 2004. 
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 A partir do ano de 1994, os direitos trabalhistas passaram por uma série de 

alterações, inclusive sob a forma procedimental de resolução de conflitos, sendo 

introduzidas as Comissões de Conciliação Prévia3. Foi introduzido, em nosso 

contexto, o conceito de flexibilização das relações de trabalho, o que na verdade 

culminou eu sua total precarização. 

Essa flexibilização, segundo Krein (2004), tem caráter numérico e funcional. A 

primeira se traduziria como 

[...] ampliação da liberdade das empresas para empregar e demitir de 
acordo com suas necessidades de produção, dentro de uma estratégia de 
diminuição de custos. Ela pode acontecer tanto para trabalhadores já 
empregados com a terceirização e sub-contratação, como para 
trabalhadores novos, através de contratos “atípicos” (trabalho temporário, 
parcial, autoemprego , consultoria, a domicilio, teletrabalho) e ilegais (sem 
registro em carteira), ou pelo aumento do trabalho clandestino não 
registrado (trabalho estrangeiro, escravo e em casa). (KREIN: 2004, p. 270) 

 

Já a liberdade funcional, para o autor, seria aquela 

 
[...] introduzida no mercado interno de trabalho com o objetivo de 

possibilitar o ajuste do uso da força de trabalho, o que pode ocorrer de 
forma independente e paralela à alteração via negociação coletiva ou lei. 
(KREIN: 2004, p. 271) 

 

Assim, quem permanecesse no emprego após as mudanças introduzidas, 

teria sua função reestruturada, desempenhando mais tarefas e, com isso, podendo 

ser aproveitado em mais áreas. 

Somando-se a essas formas de flexibilização ainda observa-se a 

flexibilização da jornada de trabalho, da remuneração e das normas procedimentais. 

Assim, o conjunto das medidas apresentadas pelo governo de FHC foi 

nitidamente voltado para a desregulamentação dos direitos do trabalho e 

flexibilização das relações trabalhistas. 

Interessante demonstrar as justificativas apresentadas para tantas propostas 

de mudanças, como a instituição de nova moeda, através do Plano Real de 1994-

1996, e o crescente desemprego observado no ano de 1998. (BORGES, 2014). A 

busca por uma sociedade moderna e a presença competitiva do Brasil no mercado 

do mundo foram características marcantes do governo FHC. (GALVÃO, 2007). Para 

tanto, seriam necessárias inúmeras reformas. 

                                                 
3  Uma visão completa das sucessivas alterações legislativas pode ser obtida a partir de KREIN, 2004. 
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No ano de 2000, o Ministério do Trabalho planejava enviar ao Congresso 

Nacional diversos projetos de emendas constitucionais. Uma das ideias era a 

instituição de liberdade sindical plena e a retirada da condição de norma pública e de 

caráter irrenunciável da legislação trabalhista, de forma que fosse permitida a 

renúncia, de redução ou de flexibilização dos direitos assegurados aos 

trabalhadores tanto na Constituição quanto na CLT. 

Embora até então não houvesse ocorrido alteração constitucional, muitas 

mudanças no plano infraconstitucional ocorreram ao longo dos anos, concorrendo 

para precarização do trabalho e barateamento da mão de obra. Essas alterações 

foram realizadas tanto no âmbito do Executivo, como no Judiciário. Como exemplos 

podemos citar a edição da Portaria nº 865/95, do MTb, que impede a autuação, por 

parte dos fiscais do trabalho, de empregadores que descumprirem deveres 

constantes em acordo ou convenção coletiva; na aplicação de multas aos sindicatos 

em razão de greve e na revogação de súmulas favoráveis ao trabalhador pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. 

No âmbito legislativo, muitas mudanças ocorreram, como por exemplo, num 

rol trazido por Antônio Augusto de Queiroz (2000): 

a) Lei 9.300/96, que exclui do cálculo da rescisão do empregado 
rural, a parcela do salário paga em in natura; b) a Lei 9.504/97, que, em seu 
art. 100, estabelece que a contratação de pessoal para prestação de 
serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o 
candidato ou partido; c) a Lei 9.601/98, que institui o trabalho temporário e o 
banco de horas, permitindo a contratação com redução de direitos e 
encargos trabalhistas por um período de dois anos, além da compensação 
de jornada, por um período de um ano; d) a Lei 9.608/98, que autoriza o 
trabalho voluntário ou gratuito, sem vínculo empregatício nem obrigações de 
natureza trabalhista e previdenciária, nas instituições públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, que atuem com objetivos cívicos, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social; e) a Lei 9.957/2000, 
instituindo o rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho para causas com valor 
igual ou inferior a 40 salários mínimos; f) a Lei 9.957/200 que institui as 
Comissões de Conciliação Prévia no âmbito da empresa, com poderes para 
conciliar e dar quitação aos direitos trabalhistas, além de condicionar o 
acesso à Justiça ao fornecimento de certidão de tentativa frustrada de 
negociação; g) a Medida Provisória 1952-22/2000, instituindo o trabalho 
parcial e a dispensa temporária, autorizando a redução de jornada e de 
salário, a redução de férias, além da suspensão do contrato de trabalho 
para participação em programas de qualificação ou requalificação, mediante 
pagamento de bolsa com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ? 
FAT; h) a Medida Provisória 1982-69/2000, instituindo a participação nos 
lucros e autorizando o trabalho aos domingos; i) a Medida Provisória 1.960-
62/2000, que complementa o plano real, extingue a política salarial, 
restringe a livre negociação e revoga os §§ 1º e 2º da Lei 8.542/92, cujo 
objetivo era determinar a incorporação ao contrato individual de trabalho as 
cláusulas de acordos e convenções coletivas, revogáveis apenas por novo 

acordo ou convenção. (QUEIROZ, 2000). 
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Entre as propostas de emendas à Constituição enviadas ao Congresso, 

podemos citar a que se destinava à flexibilização dos direitos previstos no artigo 7º 

da Constituição Federal. A ideia era de que alguns direitos, como férias, licença 

maternidade e aviso prévio, além do FGTS e repouso semanal remunerado 

pudessem ser objeto de livre negociação entre empregador e empregado. O que, na 

opinião desta autora, é grave ameaça aos direitos do trabalhador, haja vista ser ele 

parte hipossuficiente e, necessitando do emprego para sua sobrevivência e sustento 

da família, a qualquer acordo se submeteria, na ânsia da manutenção de seu 

emprego.  

É possível ver, pelas propostas apresentadas, que a Reforma Trabalhista foi 

ponto marcante do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Outro ponto relevante a ser levantado se refere aos direitos dos servidores 

públicos. O governo de Fernando Henrique também foi responsável pela aprovação 

de leis que suprimiram diversos direitos dos servidores públicos. A primeira fase foi a 

supressão de alguns direitos garantidos aos servidores pela Lei nº 8.112/90. Em 

segundo lugar, houve a reforma administrativa introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 19/98, acusada de promover, nas palavras constantes de texto 

publicado pela DIAP, “o desmonte do serviço público e dos direitos dos servidores”, 

em grande parte revogada atualmente. (DIAP, s./d.) 

 Entre as mudanças ocorridas na primeira fase, podemos citar: 
 
[...] congelamento de salários, suspensão da readmissão de anistiados, 
cerceamento ao exercício do mandato sindical, limitação de despesas com 
pessoal, proibição de conversão de um terço das férias, eliminação de 
ganho na passagem para a inatividade, ampliação de 10 para 25% do 
desconto em folha em face de débito com a União, exceto nos casos de 
reposição e obrigações com o erário, quando este limite poderá ser 
ultrapassado, tíquete em dinheiro sem reajuste, fim de horas extras, 
transformação do anuênio em quinquênio, transformação dos quintos em 
décimos e sua posterior extinção, ampliação de 5 para 14 anos do prazo 
para incorporar gratificação, fim da licença prêmio, extinção do turno de seis 
horas e restrição do direito a tíquete alimentação apenas para quem cumpre 
jornada de 40 horas. (DIAP, s./d.). 

 

 Com a Emenda Constitucional nº 19/98, foram aprovadas a reforma 

administrativa e previdenciária, através das quais conquistas alcançadas ao longo do 

tempo foram atrozmente violadas, como o fim do Regime Jurídico Único; 

irredutibilidade só do vencimento básico; disponibilidade com remuneração 

proporcional; fim da estabilidade do servidor; fim da isonomia; greve por lei ordinária; 
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transformação do tempo de serviço em tempo de contribuição; idade mínima de 60 

anos para homem e 55 para mulher como requisito para aposentadoria do servidor;  

exigência de pedágio de 20 ou 40% do tempo que faltar ao atual servidor para 

aposentar-se, além do tempo de contribuição, respectivamente de 35 e 30 anos para 

os sexos masculino e feminino; implantação do regime privado de previdência; fim 

das aposentadorias especiais, entre outras coisas.  

 As aprovações das mencionadas medidas trouxeram como consequência, 

entre outras, o aumento do imposto de renda sobre o assalariado, haja vista a não 

correção da tabela do IRRF; a proibição de realização de concursos públicos e a 

negação da data-base dos servidores. (DIAP, s./d.) 

 Tantas alterações em desfavor do trabalhador renderam a Fernando Henrique 

Cardoso o título de “presidente que mais provocou estragos nas relações de 

trabalho em toda a vida republicana”. O período de seu governo foi considerado 

como de regressão social, onde dos trabalhadores foram retirados inúmeros direitos 

conquistados ao longo de tantos anos de luta. (BORGES, 2014). 

 Durante os oito anos em que atuou como Presidente da República Federativa 

do Brasil, FHC expediu medidas provisórias, apresentou projetos de lei e assinou 

acordos internacionais em matéria trabalhista. Uma de suas propostas foi a 

alteração do artigo nº 618 da Consolidação das Leis Trabalhistas, de forma que a 

negociação entre empregado e empregador superasse o determinado legalmente. O 

projeto não foi aprovado, haja vista imensa reação contrária de forma geral. Todavia, 

de modo mais discreto, Fernando Henrique flexibilizou as relações de trabalho, por 

meio de inúmeras alterações legislativas realizadas de forma sucessiva e pontual, 

como revelaram José Dari Krein (2004) e Andréia Galvão (2007). 

 Segundo Andréia Galvão (2007, pag. 5), o governo de Fernando Henrique 

teve reformas, tentadas e promovidas, que podem ser diagnosticadas pela rigidez da 

legislação trabalhista da CLT. Em suas exatas palavras: 

  

De posse desse diagnóstico, os seguintes procedimentos são eleitos como 
imperiosos e inexoráveis para curar os males do mercado de trabalho: a 
“modernização” das relações de trabalho, para adaptar a economia 
brasileira às novas condições do mercado internacional; a adaptação dos 
direitos existentes às peculiares condições de mercado de cada empresa 
(ramo de atividade, tamanho da empresa, região em que se encontra 
instalada). Mas o que significa modernizar as relações de trabalho? 
Significa, entre outras medidas, criar diferentes tipos de contrato, isto é, 
contratos que fogem ao padrão de assalariamento clássico representado 
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pelo contrato por tempo indeterminado; reduzir o papel do Estado no 
julgamento de conflitos entre capital e trabalho; acabar com a jornada de 
trabalho fixa, possibilitando ao empregador utilizar a força de trabalho 
conforme as flutuações do mercado. (Galvão, 2007. pag. 5) 
 

 Seu governo foi marcado pela crítica à interferência do Estado no campo 

normativo, assim, buscava a flexibilização das relações de trabalho, de modo que a 

lei desse apenas diretrizes básicas e que a negociação prevalecesse sobre ela. 

 Entre as consequências das propostas feitas por FHC podemos citar a 

imenso desemprego que afetou o país em 1998, cujo número de desempregados 

era de 7 milhões, chegando a 11,5 milhões em 2000. Esse índice de desemprego 

atingiu não somente as camadas com menor grau e escolaridade, mas também 

cidadãos com boa formação acadêmica. 

 Outro ponto a ser destacado foi o crescimento do trabalho informal, de modo 

que “apenas um a cada três brasileiros estava empregado com registro formal”, 

conforme informações da OIT. Como resultado dessa informalidade, os 

trabalhadores não tinham seus direitos nem minimamente respeitados. 

 Além disso, nesse período se verificou grande corrosão salarial de pelo 

menos 10,8%. 

 Em conjunto com o desmonte do direito trabalhista, FHC também lutou contra 

a Justiça do Trabalho, aprovando a criação das Juntas de Conciliação Prévia e 

extinção dos juízes classistas. Suas ações, como a expedição da Portaria 865, de 

setembro de 1995, que impediu a autuação das empresas por desrespeito às 

convenções e acordos trabalhistas, e do Decreto 2.100, de dezembro de 1996, 

através do qual o governo denunciou a Convenção 158 da OIT, retirando do direito 

brasileiro a norma mundial que limita a demissão imotivada, davam à Justiça do 

Trabalho pouco modo de atuação, uma vez que a negociação superaria a lei, não 

sabendo cobrar seus direitos violados perante esse órgão. 

 Na época ele não conseguiu aprovar essa ideia, o que, infelizmente, não se 

repetiu com a Reforma Trabalhista de 2017 e o cidadão, necessitado do emprego, a 

tudo e todos se submete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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2. ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
 O Poder Judiciário no Brasil é dividido em Justiça Comum e Justiça 

Especializada. No Brasil, a Justiça Especializada se divide em Justiça Eleitoral, 

Justiça Militar e Justiça do Trabalho. 

 A Justiça do Trabalho é Justiça Especializada nas questões trabalhistas, 

responsável pela resolução das lides provenientes das relações de trabalho, 

geradas quando há controvérsias entre empregador e empregado. Sua jurisdição 

atinge todo o território brasileiro. 

 Neste capítulo analisaremos a organização e estrutura da Justiça do 

Trabalho, bem como a competência de cada um de seus órgãos no decorrer do 

tempo. Para tanto, inicialmente veremos como se deu a estrutura dos primeiros 

órgãos criados no Brasil com o condão de tratar das questões trabalhistas. 

 

2.1. DA ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

 
 Como visto no capítulo anterior, o CNT foi criado através do Decreto-lei nº 

16.027/1923. Vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

inicialmente sua composição foi definida em 12 membros, todos indicados pelo 

Presidente da República, sendo dois entre os operários, dois entre os patrões, dois 

entre os funcionários do alto escalão do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, e seis pessoas de notório conhecimento nos assuntos de competência do 

CNT. Para a realização das tarefas administrativas, havia uma Secretaria-Geral, cujo 

secretário tinha a função de participar das sessões e superintender os assuntos de 

expediente. Os membros do CNT, exceto do Secretário-Geral, atuavam 

gratuitamente. Contava ainda com a figura do Presidente e Vice-Presidente. No ano 

de 1928, com a expedição do Regulamento do CNT através do Decreto-lei nº 

18.074, sua Secretaria foi dividida em duas seções e criados os cargos Procurador-

Geral e Adjunto. À sua Procuradoria foi atribuída função de opinar em matéria 

contenciosa consultiva a partir de 1931, com o Decreto-lei nº 20.886, através do qual 

também foi alterada a composição do CNT, alterando seu quadro técnico 

administrativo e mudando a nomenclatura de Fiscais para Inspetores. (TRIBUNAL 
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SUPERIOR DO TRABALHO, 1975). Com o novo regulamento aprovado em 1934, a 

composição do CNT passou a contar com 18 membros, sendo a seguinte: 

 

Art. 2º Compõe-se o Conselho Nacional do Trabalho de dezoito membros, 
escolhidos livremente pelo Presidente da Republica, sendo quatro de entre 
os empregados, quatro de entre os empregadores, quatro de entre os 
funccionarios mais graduados do Ministerio do Trabalho, Industria e 
Commercio e seis de entre outras pessoas reconhecidamente competentes 
em assumptos sociaes. (BRASIL, 1934) 
 

 Além disso, recebeu finalmente nova competência, como previsto pelo artigo 

1º: 

 

Art. 1º O Conselho Nacional do Trabalho é uma organização technica 
consultiva e julgadora das questões que interessam á economia, ao 
trabalho e á previdencia social, com funcções administrativas, nestas 
comprehendidas a de fiscalização e punição. (BRASIL, 1934) 

 
 

 Foi dividido em três Câmaras, para exercer suas funções enquanto órgão 

deliberativo e julgador, cada uma funcionando com cinco membros e seus 

respectivos presidentes. Para exercer sua função consultiva, funcionaria plenamente 

com a presença de oito membros. 

 Em 1939, com o Decreto-lei nº 1.237, foi finalmente instituída a Justiça do 

Trabalho e sua composição foi definida pelo artigo 2º: 

Art. 2º A administração da Justiça do Trabalho será exercida pelos seguintes 
órgãos e tribunais: 

a) as Juntas da Conciliação e Julgamento e os Juízes de Direito; 
b) os Conselhos Regionais do Trabalho; 
c) o Conselho Nacional do Trabalho, na plenitude de sua composição, ou 
por intermédio de sua Câmara de Justiça do Trabalho. (BRASIL, 1939) 

 

 Note-se que nessa fase ainda não havia a instituição de Tribunais do 

Trabalho, funcionando o CNT como Tribunal Superior do Trabalho. Sua 

regulamentação ficou por conta de lei especial. Assim, através do Decreto-lei nº 

1.346 do mesmo ano, sua composição passou a ser de 19 membros, indicados pelo 

Presidente da República e com mandato de dois anos. A distribuição era da seguinte 

forma: 

 

“Art. 1º O Conselho Nacional do trabalho compor-se-à de dezenove 
membros, nomeados em comissão pelo Presidente da República, que 
dentre eles designará o presidente e dois vice-presidente. 
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§ 1° Quatro dos membros do Conselho serão escolhidos dentre os 
empregadores e quatro dentre os empregados, cujos nomes constarem de 
listas tríplices que as respectivas associações sindicais de grau superior 
remeterem ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nas condições e 
estipuladas no regulamento desta lei; quatro dentre os funcionários do 
Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio e das instituições de 
previdência social a êste subordinadas, e sete dentre pessoas de notório 
saber das quais quatro, pelo menos, bacharéis em direito. (BRASIL, 1939) 

 

 Ainda como parte do Conselho Nacional do Trabalho nesse período existia o 

funcionamento de duas Câmaras: uma de Justiça do Trabalho e outra de 

Previdência Social, cada uma com nove membros. Com essa nova divisão, foi criada 

a Procuradoria do Trabalho e a Procuradoria da Previdência Social. (BRASIL, 1975) 

 O CNT contava ainda com órgãos que desempenhavam funções 

propriamente jurídicas, como o Departamento de Serviços Gerais e o de Inspeção. 

(BRASIL, 1975) 

 Em 1946 a Justiça do Trabalho se desvinculou do Executivo de vez e passou 

finalmente a fazer parte do Poder Judiciário. Sua estrutura anterior contava com 7 

juízes togados e dois classistas, além de dois representantes dos empregados e 

dois dos empregadores. Nesse ponto o CNT se transformou em Tribunal Superior do 

Trabalho. As Juntas de Conciliação e Julgamentos e os Juízes de Direito integravam 

a primeira instância. Nessa fase o Presidente e Vice-Presidente eram indicados pelo 

Presidente da República, o que só veio a mudar no ano de 1954, com a expedição 

da Lei nº 2.244, quando passaram a ser eleitos pelo próprio Tribunal. O número de 

juízes togados foi elevado para onze e de juízes classistas modificado para seis. 

(BRASIL, 1975) 

 Importante ainda citar as Juntas Mistas de Conciliação, em funcionamento a 

partir de 1923, localizadas em municípios que onde existiam sindicatos de classe, 

variando a sua composição entre 2, 4 e 6 vogais. Sua finalidade era tratar das 

questões coletivas das relações de trabalho. (BRASIL, 1975) 

 Igualmente importantes eram as Juntas de Conciliação e Julgamento, 

atuantes em conflitos individuais de trabalho. Funcionavam em municípios por 

solicitação dos sindicatos da localidade. Eram criadas pelo Presidente da República. 

Nos municípios em que não existiam, sua atribuição era passada aos juízes de 

direito. (BRASIL, 1975) 

 Após a verificação da composição inicial da Justiça do Trabalho, passaremos 

a analisar sua estrutura definida pela Constituição Federal de 1988. 
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2.2. ÓRGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 Os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho vêm descritos na Constituição 

Federal, em seu artigo 111. São eles: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais 

Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Além desses, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas prevê a organização e competência dos serviços auxiliares da Justiça 

do Trabalho. 

 

2.2.1. Juízes do Trabalho 

 

 A magistratura é função deveras importante para a consecução dos fins do 

Poder Judiciário. O juiz é responsável por analisar e julgar a demanda à luz da 

legislação e dos princípios do direito. Na Justiça do Trabalho não é diferente. Assim, 

estudaremos brevemente o papel do magistrado, analisando a sua jurisdição e 

competência, a forma de investidura na carreira, vedações a garantias que lhe são 

asseguradas. 

 

2.2.1.1. Jurisdição e Competência 

 

 Os juízes do Trabalho vêm previstos como órgãos da Justiça do Trabalho no 

inciso III do artigo 111 da CF. Sua atribuição é julgar as lides trabalhistas como 

primeira instância, nas chamadas Varas do Trabalho. A partir da Emenda 

Constitucional nº 24 de 1999 retirou-se da Justiça do Trabalho os juízes classistas, 

de modo que não haveria mais um representante dos empregadores nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento, hoje denominadas de Varas do Trabalho, cuja jurisdição é 

exercida por um juiz singular. 

 Quanto à competência no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, 

essa cabe aos Juízes do Trabalho. No entanto, ainda há que se salientar a atuação 

de juízes de direito naquelas localidades onde não exista uma Vara do Trabalho. 

Nesse caso, ao ser interposto recurso, os autos serão remetidos ao Tribunal 

Regional do Trabalho. A fim de normatizar essa regra, a Constituição Federal a 
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estabeleceu e seu artigo nº 112. Essa competência durará até que seja estabelecida 

Vara do Trabalho naquele local. 

 

2.2.1.2. Investidura no Cargo 

 

 Ponto relevante a se considerar sobre o assunto é o modo de ingresso na 

carreira da Magistratura do Trabalho. A Constituição Federal prevê o modo de 

investidura no cargo de Juiz do Trabalho, conforme o artigo 93: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante 
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, 
no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
nomeações, à ordem de classificação; (BRASIL, 1988) 

 

 Ou seja, para assumir o cargo de Juiz do Trabalho, existem etapas que o 

candidato deve cumprir, podendo considerar como principal a graduação em Direito, 

fase sem a qual não se pode concorrer ao cargo. Para que seja classificado no 

Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato ainda tem que comprovar três 

anos de atividade jurídica. (BRASIL, 1988) 

 Vale ressaltar também as formas de crescimento na carreira, possíveis ao 

Juiz do Trabalho. 

 Nos termos do inciso II do referido artigo, alguns requisitos devem ser 

observados para a promoção dentro do cargo, quais sejam: 

 

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade 
e merecimento, atendidas as seguintes normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de 
antigüidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o 
lugar vago; 

 c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios 
objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela 
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freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento; 

 d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o 
juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, 
conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a 
votação até fixar-se a indicação; 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em 
seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o 
devido despacho ou decisão; (BRASIL, 1988) 

 

 A promoção se dá respeitando critérios de antiguidade e merecimento. O 

critério de merecimento leva em consideração o desempenho e talento do juiz no 

exercício da função. Analisa-se a produtividade, participação em cursos de 

aperfeiçoamento a diligência no desempenho do cargo. Para que seja promovido por 

merecimento, deve ter atuado pelo menos dois anos no cargo atual. Já a 

antiguidade se refere ao tempo que o juiz tem de atuação no cargo. (BRASIL, 1988) 

 A indicação do juiz para promoção é feita pelos membros do tribunal, 

contendo dois nomes a mais do número de vagas publicadas como abertas, o que, 

geralmente, causa uma lista tríplice, no caso de promoção por merecimento. Essa 

publicação é feita no Diário Oficial pelo tribunal onde há a vacância e deve indicar se 

o cargo será preenchido por antiguidade ou merecimento, cuja ordem é alternada. 

Quando a promoção se dá por antiguidade, o tribunal envia apenas um nome. 

(MARTINS, 2009) 

 Como previsto artigo transcrito acima, a promoção será obrigatória para 

aquele juiz que constar de lista de indicação por três vezes seguidas ou cinco 

alternadas. Já aquele que mantiver em seu poder processo sem motivo justificável 

para além do prazo legal, não será contemplado pela promoção. 

 Quanto a homologação sobre a promoção, esta será dada pelo chefe do 

Executivo da esfera responsável, qual sejam o Presidente da República ou o 

Governador. 

 É importante dizer ainda que o juiz não é obrigado a ser promovido, caso 

essa não seja sua vontade. 
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2.2.1.3. Vedações aos juízes 

 

 A fim de garantir sua imparcialidade, algumas atividades são vedadas aos 

juízes. Elas vêm previstas no parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal: 

 

Art. 95. (…) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 
uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 
processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; 

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes 
de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. (BRASIL, 1988) 

 

 Uma das principais proibições aos magistrados é a de exercer outro cargo, 

mesmo que em disponibilidade. A única exceção que a lei prevê para o caso é o 

exercício do magistério. Além disso, está cabalmente impedido de receber custas ou 

participação em qualquer processo ou contribuições de pessoas físicas ou privadas, 

as quais não estejam previstas em lei. Só poderá exercer a função de advogado no 

tribunal ou vara onde atuou, depois de três anos do afastamento. (BRASIL, 1988) 

  

2.2.1.4. Garantia dos juízes 

 

 Questão relevante a ser abordada é a previsão do artigo 95 da CF acerca das 

garantias dadas aos juízes: 

 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

 

 I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois 
anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de 
deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, 
de sentença judicial transitada em julgado; 
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 II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma 
do art. 93, VIII; 

 III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X 
e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (BRASIL, 1988) 

  

 Dentre as prerrogativas concedidas aos juízes estão a vitaliciedade, a 

inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. 

 A vitaliciedade é obtida pelos juízes durante os primeiros dois anos de 

exercício no cargo, quando ele entra como juiz substituto. A concessão da 

vitaliciedade vai depender da aprovação do juiz pelo tribunal ao qual está vinculado. 

Após esse período, o juiz só perderá o cargo por sentença judicial transitada em 

julgado. (MARTINS, 2009)  

A inamovibilidade consiste na garantia de que juiz goza de não poder ser 

removido do cargo para outra localidade de modo que essa transferência beneficie 

uma das partes do processo. A regra vale também para promoção. A remoção só 

pode acontecer, em contrário à vontade do magistrado, caso seja comprovado 

interesse público. Ressalte-se que da mesma forma ocorre com os casos de 

disponibilidade e aposentadoria do juiz, que deve ser aprovada por dois terços do 

Tribunal. (MARTINS, 2009) 

 Quanto à irredutibilidade de subsídios, as exceções são as previstas nos 

artigos 37, incisos X e XI, 39, §4º, 150, inciso II;153, inciso III, § 2º, inciso I, todos da 

Constituição Federal. Essa irredutibilidade não impede a incidência de descontos 

fiscais e previdenciários. 

 

2.2.2. Tribunais Regionais do Trabalho 

  

 O segundo grau de jurisdição da Justiça do Trabalho é exercido pelos 

Tribunais Regionais. Aos magistrados pertencentes aos tribunais é dada a 

nomenclatura de desembargadores. Neste tópico abordaremos a composição, 

jurisdição e competência dos Tribunais Regionais do Trabalho, de forma a esclarecer 

a atividade desempenhada nesses órgãos e a importância da estruturação 

adequada do Judiciário para resolução das lides de forma eficiente e que atenda à 

população da maneira necessária. 
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2.2.2.1. Composição 

  

  Os Tribunais Regionais do Trabalho têm sua composição prevista no 

artigo 115 da Constituição Federal: 

 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados 
pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos 
de sessenta e cinco anos, sendo:(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez 
anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e 
merecimento, alternadamente. (BRASIL, 1988) 

 

 A partir da leitura do artigo acima, é possível identificar a composição dos 

TRTs, a saber: 7 juízes, no mínimo, os quais devem ser recrutados, sempre que 

possível, na região a que corresponde o Tribunal. Sua nomeação é feita pelo 

Presidente da República e devem ter, à época da nomeação, de 30 a 65 anos de 

idade. É importante ressaltar que os juízes devem ser brasileiros.  

 Como trazido pelos incisos I e II, um quinto desses juízes deve ser escolhido 

dentre advogados com mais de 10 anos de atividade na profissão e membros do 

Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício no cargo. 

Os outros juízes serão indicados conforme a promoção, que seguirá os critérios de 

antiguidade e merecimento, de forma alternada. 

 Quanto ao quinto constitucional, é formada uma lista com seis nomes de 

membros do MP do Trabalho e de advogados, elaborada, conforme os critérios 

definidos pelo artigo supramencionado, pelos órgãos representativos das referidas 

classes. O Tribunal correspondente formará, a partir daí, uma lista tríplice 

 Como o artigo prevê a composição mínima de 7 juízes, para saber ao certo o 

número de juízes em cada Tribunal, é preciso verificar sua composição no respectivo 

Regimento Interno. 

 Esclareça-se ainda que a escolha dos juízes dos Tribunais Regionais do 

Trabalho não se submete à aprovação pelo Senado Federal. 
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2.2.2.2. Jurisdição e Competência 

 

 Os Tribunais Regionais do Trabalho representam o segundo grau de 

jurisdição da Justiça do Trabalho. Atualmente o Brasil conta com 24 TRTs, 

distribuídos ao longo do território nacional. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 

s./d.) 

 O Estado de São Paulo, considerando sua vasta extensão territorial, possui 

dois TRTs, sendo um localizado na capital e um em Campinas. Enquanto isso, 

estados menores, como a Acre, Tocantins, Roraima e Amapá não possuem TRT 

próprio, sendo as lides julgadas por outros tribunais. (MARTINS, 2009) 

 Importante aqui mencionar a previsão trazida pelos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 115 da CF: 

 

Art. 115. (...) 
 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com 
a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar 
o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (BRASIL, 1988) 

 

 Como exemplo de Câmara regional, temos a instalada em Juiz de Fora, como 

descentralização do Tribunal Regional de Minas Gerais. (MARTINS, 2009) 

 Quanto à competência, aos Tribunais Regionais do Trabalho cabe julgar 

recursos ordinários e agravos de petição, nos termos da competência derivada. 

Originariamente, compete ao TRT apreciar dissídios coletivos, ações rescisórias, 

mandados de segurança, ações cautelares, entre outros. 

 Cabe dizer ainda que o artigo 96 da Constituição Federal prevê o que 

compete aos Tribunais de forma privativa: 

 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com 
observância das normas de processo e das garantias processuais das 
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partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes 
forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional 
respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira 
da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido 
o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à 
administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos 
juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; (BRASIL, 
1988) 

 

 Como visto, cabe aos TRTs, na elaboração de seus respectivos regimentos 

internos, dispor sobre a competência e funcionamento de seus órgãos, sejam 

administrativos ou jurisdicionais. Além disso, devem organizar seus serviços 

auxiliares e suas secretarias. Importante ressaltar que o provimento de seu efetivo 

deve ser providenciado pelos TRTs, sob a forma de concurso público e, os de juízes, 

na forma prevista na CF, respeitando o quinto constitucional. Compete aos tribunais, 

ainda, a propositura de criação de novas varas do trabalho na sua jurisdição e a 

concessão de direitos funcionais, como férias e licenças de seus servidores. 

 

2.2.3. Tribunal Superior do Trabalho 

 

  

O terceiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho é exercido pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). De suma importância compreender o seu papel, bem 

como sua estrutura. Assim, a seguir analisaremos sua composição, jurisdição e 

competência, bem como o funcionamento da Corregedoria-Geral do Trabalho, órgão 

responsável pela fiscalização das atividades desempenhadas pelos servidores da 

Justiça do Trabalho. 

 

2.2.3.1. Composição 

 

  



41 

 

 

A composição do Tribunal Superior do Trabalho, órgão máximo da Justiça do 

Trabalho vem prevista no artigo 111-A da Constituição Federal: 

  

 
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete 
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e 
menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo:(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 92, de 2016) 
 I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com 
mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal 
Superior. (BRASIL, 1988) 

 

 

 Inicialmente, note-se que, diferentemente dos TRTs, o Tribunal Superior do 

Trabalho é composto por 27 ministros, os quais tenham entre 35 anos e 65 anos. 

Aqui a idade mínima não é de 30 anos. 

 Para a escolha dos ministros do TST também há que ser respeitado o quinto 

constitucional, já explicado anteriormente no tópico que trata da composição dos 

Tribunais Regionais do Trabalho. Da mesma forma, se procedimentaliza através do 

envio ao TST da lista sêxtupla criada pelos órgãos representativos das classes de 

advogados e membros do Ministério Público, a qual se transforma em lista tríplice e 

é enviada ao Presidente da República. 

 Para compor o TST, a lista de indicados aos cargos de ministros é submetida 

ao Presidente da República, que escolhe os que deseja nomear. No entanto, essa 

nomeação deve ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Os demais 

membros serão indicados pelo TST, escolhidos dentre os juízes dos TRTs 

provenientes de magistratura de carreira. 
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2.2.3.2. Jurisdição e competência 

 

 O Tribunal Superior do Trabalho é a terceira e última instância da Justiça do 

Trabalho, é o terceiro grau, sendo sua jurisdição abrangente de todo o território 

nacional. Sua sede é localizada em Brasília. 

 O parágrafo 2º do artigo 111-A da CF prevê o funcionamento de outros órgãos 

junto ao TST, quais sejam: 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, 
na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como 
órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (BRASIL, 
1988) 

 

 Como visto, junto ao TST atuam a Escola Nacional de Formação de 

Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o qual cuida 

das questões orçamentárias, financeiras e administrativas da Justiça do Trabalho e 

cujas decisões possuem efeito vinculante. 

 Quanto a competência do TST, conforme previsão do § 1º do artigo 111-A da 

CF, será definida em lei infraconstitucional. No entanto, originariamente, a esse 

órgão máximo da Justiça do Trabalho cabe processar e julgar a reclamação para 

preservação de sua competência. Importante dizer que a principal função do TST é 

uniformizar a jurisprudência em matéria trabalhista. Nas palavras de Leone Pereira, 

em sua obra intitulada Manual de Processo do Trabalho, a função do TST é 

“uniformizar a interpretação da legislação trabalhista dos órgãos que compõem a 

Justiça do Trabalho; decidir em última instância as questões de ordem administrativa 

da Justiça do Trabalho” (2017, p. 124). 

 Para exercer suas funções, o TST é dividido em órgãos de possibilitam e 

organizam sua atuação, previstos na CLT e no Regimento Interno do TST. São eles: 

Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC), 

Seção Especializada em Dissídios Individuais (SDI), a qual se divide em Subseção I 

e Subseção II, 8 Turmas e, por fim, Comissões Permanentes de Regimento Interno, 
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de Jurisprudência e Precedentes Normativos, e de Documentação. (FERREIRA, 

s./d.) 

 O Tribunal Pleno edita as súmulas do TST, enquanto as seções têm o condão 

de editar as Orientações Jurisprudenciais. As súmulas representam o entendimento 

sedimentado pelo TST, enquanto as OJs representam o entendimento firmado por 

cada Seção. (PEREIRA, 2015) 

 Nos termos do artigo 113 da CF, fica a cargo de lei especial a definição da 

“constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de 

exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho”. Assim, a lei 7701 de 1988 tratou da 

especialização das Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos do 

trabalho e trouxe outras providências. 

 

2.2.3.2. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

 

  

Importante ressaltar ainda a existência da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, órgão ao qual cabe “exercer funções de inspeção permanente ou 

periódica, ordinária ou extraordinária, geral ou parcial sobre os serviços judiciários 

de segundo grau da Justiça do Trabalho, além de decidir Pedidos de Providência e 

Correições Parciais contra atos atentatórios à boa ordem processuais praticados por 

magistrados dos tribunais regionais do trabalho.” A função da Corregedoria é, então, 

de fiscalização, disciplina e orientação administrativa dos juízes e demais órgãos da 

Justiça do Trabalho. Seu regimento interno tem o condão de dispor sobre sua 

estrutura e funcionamento, a qual é composta pelo Gabinete do Corregedor-Geral e 

pela Secretaria da Corregedoria-Geral. Cabe ainda à Corregedoria a função de 

dirimir dúvidas enviadas sob a forma de consultas pelos órgãos da Justiça do 

Trabalho, bem como expedir provimentos para definir os procedimentos s serem 

adotados por cada órgão. É este órgão o responsável pelas correições ordinárias e 

extraordinárias realizadas nos órgãos da Justiça do Trabalho a fim de, em suma, 

verificar documentos e o comportamento dos juízes. (FERREIRA, s./d.) 
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2.2.4. Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho 

 

 Os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho encontram previsão em capitulo 

específico separado pelo legislador na Consolidação das Leis Trabalhistas. Em seu 

capítulo VI a CLT prevê, a partir do artigo 710. 

  

 

2.2.4.1. Secretarias das Varas do Trabalho 

 

 

O capítulo começa prevendo o funcionamento de uma Secretaria em cada 

Junta de Conciliação e Julgamento, denominadas Varas do Trabalho. A essa 

Secretaria cabe, nos termos do artigo 711: 

 

 
 
Art. 711.  Compete à secretaria das Juntas: 

a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a 
conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados; 

b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e 
demais papéis; 

c) o registro das decisões; 

d) a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do 
andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará; 

e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria; 

f) a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos 
processos; 

g) o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do 
arquivamento da secretaria; 

h) a realização das penhoras e demais diligências processuais; 

i) o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo 
Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão 
afetos. (BRASIL, 1943) 

 

 

 Pode-se verificar que cada Vara do Trabalho conta com uma Secretaria, cujo 

diretor é designado pelo juiz do Trabalho titular daquela Vara. Esse servidor recebe 
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uma gratificação pelo exercício da função, além dos seus vencimentos comuns. Ele 

deve exercer as seguintes funções: praticar todos os atos processuais determinados 

pelo juiz do Trabalho, além dos atos processuais de sua competência; dirigir os 

demais servidores da Vara, sob a supervisão do juiz do Trabalho; desempenhar os 

atos burocráticos da Vara, como atendimentos aos advogados, notificações e 

autuações. 

 O artigo 712 da CLT prevê as funções dos Secretários das Varas: 

 

 

Art. 712 - Compete especialmente aos secretários das Juntas de 
Conciliação e Julgamento: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 
19.1.1946) 

a) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do 
serviço;(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Presidente e das 
autoridades superiores; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 
19.1.1946) 

c) submeter a despacho e assinatura do Presidente o expediente e os 
papéis que devam ser por ele despachados e assinados; (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

d) abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu Presidente, a cuja 
deliberação será submetida; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 
19.1.1946) 

e) tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios 
individuais; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

f) promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de 
execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas 
autoridades superiores; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 
19.1.1946) 

g) secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas; 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

h) subscrever as certidões e os termos processuais; (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

i) dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de 
que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações; 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

j) executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente da 
Junta. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

Parágrafo único - Os serventuários que, sem motivo justificado, não 
realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus 
vencimentos, em tantos dias quantos os do excesso. (BRASIL, 1946) 
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 Note-se que cabe também aos Secretários das Varas abrir a correspondência 

oficial encaminhada à Vara ou seu Presidente. Além disso, é sua responsabilidade 

levar a termo as declarações e reclamações verbais nos dissídios individuais 

julgados pela Vara onde secretaria. Deve lavrar as atas das audiências, as quais 

deve também secretariar. Outra função de destaque do Secretário das Varas 

Trabalhistas é a de dar ciência aos litigantes das reclamações e demais atos 

processuais de que devam ter conhecimento, que são as notificações, as quais 

assina. O Secretário ainda possuiu a função de levar ao juiz os documentos que 

este deva assinar, dando-lhe conhecimento da questão de expediente. 

 Importante ressaltar a penalidade a que se submete os secretários das Varas 

que não desempenhem diligentemente suas funções nos meios e prazos 

estabelecidos, sem que apresente plausível justificativa para tanto. O parágrafo 

único do artigo 712 da CLT, acima transcrito, prevê que o secretário terá descontado 

de seus vencimentos os valores correspondentes a quantos dias se der o atraso. 

 Devemos mencionar aqui ainda a composição das Secretarias das Varas. 

Como visto, a direção é exercida por um funcionário indicado pelo juiz da Vara, 

ocupando o cargo de Diretor de Secretaria. Outra função existente e necessária é a 

figura do assistente do diretor, o qual deve, nas ausências do diretor, substituí-lo. Há 

ainda o cargo de assistente do juiz, que o auxilia diretamente em suas atribuições. 

 As Varas contam com a figura do secretário de audiências, quem tem a 

função de digitar e lavras as atas, e o assistente de cálculos, que tem a 

importantíssima função de auxiliar o juiz na elaboração dos cálculos de liquidação de 

sentença. Os demais servidores das Varas, denominados Técnicos e Analistas 

Judiciários ingressam por concurso público e têm suas funções distribuídas pelo 

diretor da Vara, efetuando os atos meramente ordinatórios, os quais não precisam 

passar pelo Juiz do Trabalho, como juntada e a vista obrigatória. Quando 

necessário, esses atos são lavados a conhecimento do Juiz. Esse procedimento 

encontra amparo no artigo 203, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual é aplicado 

ao Processo do Trabalho naquilo em que não lhe for contrário e de forma 

subsidiária. 

 Mais um cargo presente nas Varas do Trabalho é a figura dos Oficiais de 

Justiça Avaliadores, porém serão analisados em tópico específico. 
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2.2.4.2. Secretarias dos Tribunais do Trabalho 

  

 Os Tribunais Regionais e o Tribunal Superior do Trabalho também contam 

com uma Secretaria. Essa previsão encontra-se no artigo 719 da Consolidação das 

Leis Trabalhistas: 

 

 

Art. 719 - Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições 
estabelecidas no art. 711, para a secretaria das Juntas, mais as seguintes: 

a) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, depois de 
despachados, aos respectivos relatores; 

b) a organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do 
Conselho, para consulta dos interessados. 

Parágrafo único - No regimento interno dos Tribunais Regionais serão 
estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos 
trabalhos de suas secretarias. (BRASIL, 1943) 

 

  

 Como visto, cabe às Secretarias dos Tribunais todas as atribuições cabíveis 

às Secretarias das Varas do Trabalho. No entanto, além disso, o artigo 719 prevê 

outras atribuições específicas para essas Secretarias pertencentes aos Tribunais. 

Há, nos Tribunais, a figura do relator do processo, o qual é designado por 

distribuição. Compete à Secretaria do Tribunal levar os processos à conclusão do 

Presidente e, após isso, com o devido despacho, remeter os autos a seus relatores. 

Tem ainda a função de promover a organização e manutenção de um livro de 

jurisprudências do respectivo tribunal, com o objetivo de que sirva de consulta a 

quem interesse. 

 Importante ressaltar a previsão do parágrafo único do referido artigo acerca a 

possibilidade de serem definidas novas atribuições às secretarias dos tribunais 

regionais, no que tange ao seu funcionamento e procedimento de trabalho. 

 Necessário ressaltar que pode existir mais de uma secretaria em cada 

tribunal, o que vai depender do tamanho de sua estrutura, viabilizando a criação de 

uma secretaria específica para o Tribunal Pleno, uma para o Órgão Especial, umas 

Secretaria para as Turmas etc. As Secretarias dos Tribunais contarão com a direção 

de um servidor designado nos mesmos termos dos diretores das Varas. 
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2.2.4.3. Oficiais de Justiça Avaliadores 

 

 A Consolidação das Leis Trabalhistas prevê ainda, em seu artigo 721 e 

seguintes, a figura dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, aos 

quais cabe a realização de atos fora das Varas do Trabalho e dos Tribunais. Na 

Justiça do Trabalho, sua função é exercida principalmente em relação à penhora de 

bens nomeados no processo de execução, quando não há o pagamento voluntário 

do valor da condenação pela parte devedora. 

 Sobre a função desses servidores, disciplina o artigo 721 o que se segue: 

 

Art. 721 - Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores 
da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos 
julgados das Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos Presidentes. 
(Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

§ 1º Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada Oficial de Justiça ou 
Oficial de Justiça Avaliador funcionará perante uma Junta de Conciliação e 
Julgamento, salvo quando da existência, nos Tribunais Regionais do 
Trabalho, de órgão específico, destinado à distribuição de mandados 
judiciais. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

§ 2º Nas localidades onde houver mais de uma Junta, respeitado o disposto 
no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao 
Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro 
Oficial, sempre que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que o 
justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às 
penalidades da lei. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

§ 3º No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça Avaliador, para 
cumprimento da ato, o prazo previsto no art. 888. (Redação dada pela Lei nº 
5.442, de 24.5.1968) 

§ 4º É facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho 
cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador a 
realização dos atos de execução das decisões dêsses Tribunais. (Redação 
dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

§ 5º Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça 
Avaliador, o Presidente da Junta poderá atribuir a realização do ato a 

qualquer serventuário. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

(BRASIL, 1968) 

 

  Os atos realizados pelos Oficiais de Justiça ou Oficiais de Justiça Avaliadores 

da Justiça do Trabalho lhe são designados pelo Presidente da Vara ou Tribunal. 

Conforme previsto no parágrafo 1º, cada Vara do Trabalho contará com a figura de 

um Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador, exceto quando o Tribunal 
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Regional ao qual a Vara do Trabalho pertence tenha órgão específico destinado à 

distribuição dos mandados. 

 Nos casos em que, no decurso de nove dias, o Oficial na Vara de Trabalho 

não desempenhe suas funções designadas pelo Presidente sem justificativa e, 

havendo outra Vara do Trabalho na mesma região, ao outro Oficial será atribuída a 

tarefa e aquele que a deixou de executar estará sujeito às penalidades legalmente 

previstas. 

 Para avaliar, terá o Oficial de Justiça Avaliador o prazo de dez dias, previsto 

no artigo 888 da CLT. Faltando ou impedido o Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça 

Avaliador, os Presidentes poderão atribuir suas funções a qualquer servidor da Vara 

ou Tribunal. 

2.2.4.4. Serviços de Distribuição dos Feitos 

 

 Os Serviços de Distribuição de Feitos é instituído nas localidades onde existe 

mais de uma Vara do Trabalho. Esse órgão é necessário para promover a 

distribuição uniforme dos processos entre as Varas, a fim de evitar a sobrecarga de 

uma e o alívio da outra. Sua instalação está prevista no artigo 713 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas, isto é, “nas localidades em que existir mais de uma Junta de 

Conciliação e Julgamento haverá um distribuidor”. (BRASIL, 1943) 

 Compreende-se, portanto, que as localidades que possuírem apenas uma 

Vara do Trabalho não necessitam do Serviço de Distribuição, uma vez que esse é 

realizado na própria Vara receptora dos processos. 

 As atribuições do Distribuidor vêm previstas no artigo 714, o qual dispõe que 

a distribuição deve respeitar rigorosamente a entrada dos processos, sendo eles 

encaminhados sucessivamente para cada Vara. Para cada processo recebido, o 

distribuidor deve fornecer ao interessado o comprovante de distribuição do feito. 

Além disso, o distribuidor deve manter registros dos reclamantes e reclamados, em 

livros separados e em nomes organizados por ordem alfabética. Importante dizer 

que o distribuidor tem o dever de prestar informações, a qualquer pessoa que 

solicite, sobre a distribuição dos feitos. Essa informação pode ser dada verbalmente 
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ou por meio de certidão. Quando for determinado pelo Presidente das Varas, o 

distribuidor deve promover a baixa na distribuição dos feitos, anotando em livro 

separado, o qual ficará disponível para consultas, porém não será permitida a 

emissão de certidões. 

 Frise-se que a imediata distribuição dos feitos está prevista inclusive pela 

Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XV: 

Art.93. (…) 
 

XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de 
jurisdição. (BRASIL, 1988) 

 

 Consoante o disposto no artigo 715 da CLT, o distribuidor será designado pelo 

Presidente do Tribunal Regional, escolhido entre os servidores das Varas e o 

Tribunal Regional correspondente. 

  

3. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXTINÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 A Justiça Especializada do Trabalho é parte fundamental do Judiciário 

brasileiro. Sem ela, as lides trabalhistas voltariam a ser julgadas pela Justiça 

Comum, o que não se pode conceber, uma vez considerada a densidade da matéria 

e a necessidade de conhecimento mais aprofundado e específico da legislação para 

que seja possível o correto julgamento da demanda. Além disso, as questões 

trabalhistas guardam características próprias e a atenção especializada a essas 

peculiaridades é não apenas necessária, mas imprescindível.  

 No entanto, a legislação trabalhista vem sofrendo alterações que afetam 

direta e negativamente o desempenho da Justiça do Trabalho, comprometendo sua 

atuação no Brasil. 

3.1. A REFORMA TRABALHISTA 

 

 A classe trabalhadora brasileira, em 2017, sofreu umas das mais graves 

violações das últimas décadas: a reforma trabalhista. Direitos dos trabalhadores 

foram brutalmente transformados e outros mascarados de positivos, quando na 
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verdade sabemos que o que se abre à negociação, quase nunca é mais vantajoso 

para o hipossuficiente da relação. 

 Alegando o legislador da reforma, entre outras coisas, a necessidade de 

adequação da lei às relações de trabalho atuais, direitos conquistados através de 

décadas e após muita luta, estão sofrendo alterações, de modo que não 

representam mais uma garantia ao trabalhador, que, assim, se encontra cada vez 

mais nas mãos do empregador, quem detém o capital. 

 Analisaremos neste capítulo as principais alterações trazidas pela Lei nº 

13.467/2017, as quais impactaram de maneira significativa as relações de trabalho e 

o acesso à Justiça do Trabalho para requerer a tutela de seus direitos, trazendo a 

ela o risco de alegação de sua obsolescência e consequente e atroz extinção a 

longo prazo no Brasil. 

 

3.1.1. Análise crítica da Lei nº 13.467/2017 

 

  

O projeto começou pela iniciativa do Presidente da República Michel Temer, 

tendo sido proposto pela Câmara dos Deputados através do número de PL 38/2017. 

A proposta era a alteração de artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas, com a 

justificativa de necessidade de adequação da legislação às novas relações de 

trabalho. Entre as matérias alteradas estão: contrato temporário, contratação, fundo 

de garantia por tempo de serviço (FGTS), férias, jornada de trabalho, remuneração, 

plano de carreira e matéria sindical. Além disso, houve alteração em matéria 

processual, o que dificultou o acesso à Justiça do Trabalho. 

 Uma das alterações materiais implantadas pela Lei nº 13.467/2017 foi a 

respeito da concessão de férias. O texto do parágrafo 1º do artigo 134, com redação 

dada pelo Decreto-lei nº 1.535/77 dispunha que as férias, somente em casos 

excepcionais, poderiam ser usufruídas em dois períodos, de forma que nenhum 

deles fosse menor do que 10 dias. A nova redação trazida pela Reforma Trabalhista 

de 2017 define que as férias poderão, caso o empregado concorde, ser gozadas em 

três períodos distintos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias 

corridos e os outros dois não poderão ser, cada um deles, menor do que 5 dias. 
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 Analisando essa primeira alteração já é possível identificar o imenso prejuízo 

causado ao trabalhador pela alteração alegada “favorável” pelos seus proponentes. 

Não é necessária uma análise profunda do histórico dos direitos trabalhistas e 

tampouco da realidade capitalista brasileira para saber que o trabalhador nunca é 

realmente detentor da decisão quando a questão é colocada à mercê de acordo 

entre ele e o empregador. O texto atual poderia ser substituído por “concordância do 

empregador” ou “sem necessidade de concordância do empregado”, haja vista que o 

sentido prático seria o mesmo. O empregado, claramente hipossuficiente nas 

relações de trabalho, necessita do emprego para sua subsistência e manutenção da 

família. Sob uma perspectiva realista e esquecendo o desejo utópico de respeito 

voluntário às leis trabalhistas por grande parcela dos empregadores, porque não é 

nosso objetivo generalizar, o empregado não encontra segurança para se negar a 

parcelar suas férias em três períodos, tendo em vista a consequência que isso lhe 

pode acarretar. Não se submeter à vontade do empregador, uma vez que a lei prevê 

a possibilidade de parcelamento, traz ao empregado o grande aumento de chances 

de demissão. Num cenário atual de desemprego em massa, para cujo índice alcança 

os 12,1%, conforme informações do IBGE para o trimestre findo em agosto de 2018, 

para cada vaga de emprego aberta, existem milhares de concorrentes (SILVEIRA. 

GAZZONI, 2018). Assim, o empregado não se pode deixar iludir por uma previsão 

legal mascarada que lhe “garante” o direito de concordância no parcelamento das 

férias. 

 Além do parcelamento, a Lei nº 13.467/2017 retirou da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, através da revogação do parágrafo 2º do artigo 134, a obrigatoriedade 

de concessão das férias em um único período aos menores de 18 anos e maiores 

de 50 anos. 

 Por sua vez, aos trabalhadores em regime parcial, as férias passaram a ser 

concedidas nos mesmos termos da concessão aos trabalhadores em regime de 44 

horas semanais, haja vista a alteração dada ao artigo 58-A da CLT, que prevê que o 

regime parcial agora será computado de duas formas: até trinta horas semanais, 

sem possibilidade de realização de horas extras; e jornadas de até vinte e seis horas 

semanais, com a possibilidade de horas suplementares até o número de seis  

semanais. Para esses trabalhadores, outra novidade trazida foi a possibilidade de 

conversão de um terço das férias em pecúnia, o que antes era vedado pela lei. A 
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vedação anterior se consubstanciava na já menor duração do período de férias, o 

qual era concedido proporcionalmente à jornada exercida, de modo que viabilizar a 

conversão de um terço em pecúnia poderia acarretar prejuízos ao empregado, 

considerando que o principal objetivo do direito de férias é a promoção da saúde 

tanto física quanto mental do trabalhador. 

 Quanto à jornada de trabalho, um dos principais pontos é a novidade trazida 

pela Reforma Trabalhista no artigo 59-A, com relação à jornada de 12 x 36 horas. A 

previsão anterior da Súmula nº 444 do TST deixava claro que a jornada de doze 

horas de trabalho por 36 horas de descanso somente poderia definida por lei, acordo 

ou convenção coletiva de trabalho e, ainda, de maneira excepcional. A referida 

súmula foi editada em respeito ao previsto no artigo 7º, inciso XIII da Constituição 

Federal, que prevê que a jornada de trabalho não excederá o total de oito horas 

diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e 

a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

 O texto do artigo 59-A inserido pela Lei 13.467/2017 prevê a possibilidade de 

ajuste da jornada por meio de acordo individual de trabalho. Há que ser levantada, 

então, questão acerca da constitucionalidade da norma, haja vista insere formas de 

negociação da jornada não previstas na CF em artigo específico sobre os direitos 

trabalhistas. Lei infraconstitucional não tem a prerrogativa de dispor contrariamente à 

Lei Maior. 

 Anteriormente, a CLT previa a jornada de 12 x 36 em algumas carreiras, no 

entanto, através da Lei 13.467/2017, essa possibilidade se estendeu a qualquer 

profissão, desde que estabelecida por acordo coletivo, individual escrito ou 

convenção coletiva de trabalho. 

 Na opinião desta autora, a mais grotesca violação prevista pelo legislador nas 

novas condições trazidas pela Lei 13.467/2017 no que concerne à jornada de 12 x 

36 horas é a previsão do parágrafo único do artigo 59-A: 

 

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é 
facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze 
horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, 
observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
 
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no 
caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal 
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remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados 
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando 
houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (BRASIL, 2017) 

 

 De acordo com a nova regra, o intervalo intrajornada, que era de 1h30min, 

passa a ser concedido no total de trinta minutos, apenas. Caso o trabalhador não 

goze dos trinta minutos em sua integralidade, mas apenas quinze, por exemplo, não 

será indenizado com o correspondente ao valor dos trinta minutos acrescidos de 

50% referentes a horas extras, porém receberá o adicional apenas sobre os quinze 

minutos restantes não gozados. De acordo com a regra anterior, intervalo concedido 

incompletamente significava intervalo não concedido, sendo passível de pagamento 

dos trinta minutos acrescidos de 50%. Como se já não fosse o bastante, o intervalo 

agora pode ser apenas indenizado, não havendo a obrigatoriedade de seu usufruto. 

 Todavia, apesar de representar um triste retrocesso aos direitos conquistados 

ao longo do tempo, o que mais estarrece esta autora é o que se segue: o 

empregado não tem mais o direito garantido de receber em dobro as horas 

trabalhadas em domingos e feriados. Sim! Realmente lamentável essa informação. 

Triste e real. A Súmula nº 444 do TST que garantia o pagamento em dobro em 

feriados ou domingos agora não tem mais validade. 

  Segundo a nova norma, o valor da remuneração já incluiria o feriado, além do 

descanso semanal remunerado. Sobre esse último, absurda a questão, haja vista a 

extrema necessidade do repouso semanal, previsto, inclusive, no rol do artigo 7º da 

Constituição Federal, inciso XV. Se não for concedido pelo empregador, inacreditável 

a crença de não ser justa a compensação com pagamento em dobro. Mais um ponto 

em que deve ser levantada a constitucionalidade da norma. O legislador precisa ter 

o cuidado de considerar os demais envolvidos na questão, uma vez que a 

ocorrência de trabalho sem a garantia do descanso, isso porque em nada 

prejudicaria o empregador a supressão do DSR ao empregado, os receptores do 

trabalho ofertado também serão atingidos. Um trabalhador sem descanso representa 

grande risco para si e para os outros, vez sua saúde física e mental serão 

claramente comprometidas. 

 Outro ponto alterado com a reforma foi o trabalho da gestante em atividades 

insalubres. A norma anterior previa a impossibilidade da gestante ou lactante, 

enquanto durar essa condição, trabalhar em atividades ou locais insalubres. Era o 



55 

 

que constava do texto do artigo 394-A da Consolidação das Leis Trabalhistas. No 

entanto, com a Lei nº 13.467/2017, as regras para isso mudaram drasticamente. De 

acordo com a nova redação do artigo, a impossibilidade de trabalho em local ou 

atividade insalubre obedece a critérios que consideram o grau da insalubridade e a 

apresentação de laudo médico pela gestante, o qual determine a necessidade do 

afastamento da gestante. Quando o grau de insalubridade for máximo, permanece a 

proibição, entretanto, quando o grau foi médio ou mínimo, a gestante deverá 

apresentar o laudo expedido por médico de sua confiança. Para a lactante que 

exerça atividade insalubre em qualquer grau, só será permitido o afastamento 

mediante a apresentação de laudo do médico. Para a lactante ainda foi alterado o 

descanso legalmente previsto para amamentação, o qual, nos termos do artigo 396 

da CLT, seriam dois de 30 minutos cada. A nova lei dispõe que a negociação sobre 

esse descanso deve ser firmada em acordo individual escrito entre empregador e a 

lactante. 

 Mudança também chocante foi a alteração do que a lei dispunha sobre a 

jornada in itinere. A lei anterior previa que o percurso do empregado casa X trabalho 

e trabalho X casa, quando em transporte fornecido pela empresa, em locais sem 

transporte público ou de difícil acesso, consideravam-se jornada in itinere. No 

entanto, com a nova lei, não existe mais a obrigatoriedade do pagamento do tempo 

gasto pelo trabalhador no deslocamento nessas condições. Agora, mesmo se gastar 

horas nesse trajeto, o tempo não contado para fins de percepção salarial. 

 Quanto ao banco de horas, a nova lei prevê o prazo de seis meses para a 

compensação, sendo possível a pactuação por meio de acordo individual escrito. A 

lei anterior possibilitava a compensação no prazo de um ano e a negociação deveria 

ser feita por meio de convenção coletiva. 

 Um dos pontos com maior modificação na parte material diz respeito à 

demissão sem justa causa, que agora admite acordo entre as partes. A figura do 

“acordo” já existia na prática das demissões, no entanto não encontrava previsão 

legal. Assim, a legalização dessa negociação entre empregador e empregado trouxe 

a este último, tamanhas implicações. Com a nova disposição legal, ao fazer o acordo 

com o empregador, o empregado perde o direito a receber o seguro-desemprego, 

fica autorizado a sacar somente 80% do FGTS e o aviso prévio terá prazo mínimo 
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de quinze dias. Além disso, a multa que a empresa pagará sobre o valor depositado 

do FGTS é de 20%. 

 Novidade também trazida pela Lei nº 13.467/2017 é o home office (trabalho 

em casa). A lei anterior não previa esse tipo de contrato de trabalho. Com a nova lei, 

o home office foi legalmente previsto e regulamentado. Nesse tipo de prestação 

laboral, todas as atribuições do funcionário devem estar discriminadas no contrato, 

incluindo a atribuição de responsabilidade pelos custos com equipamentos, controle 

de ponto ou produtividade, além das demais cláusulas contratuais. O trabalho será 

realizado mediante o uso de tecnologias da informação e fora das dependências da 

empresa, para atividades que já não representem, em sua essência, trabalho 

externo. É possível a conversão do Home Office em presencial por determinação do 

empregador, sendo concedido ao empregado o prazo de quinze dias para ajustes 

necessários à sua transição, cabendo ainda o aditivo contratual dispondo sobre a 

mudança. A nova forma contratual traz riscos ao trabalhador quanto aos efetivos 

gastos com o Home Office. Para utilizar tecnologias da informação, a empresa terá 

que oferecer condições de trabalho ao empregado. Para isso, deverá fornecer os 

equipamentos necessários ao exercício da atividade. O que ocorre é que existem 

grandes possibilidades de o empregador não o fazer, deixando a cargo do 

funcionário a providência de insumos, como por exemplo, computador. Além disso, 

por se tratar de trabalho em casa, o empregador dificilmente arcará com os gastos 

com internet e luz, haja vista já fazerem parte da rotina de vida do empregado e 

integrarem suas despesas mensais. Para trabalhar em casa o empregado 

certamente fará uso de seus insumos, de forma a diminuir o gasto do empregador e 

majorar os seus próprios. E como se negaria, o cidadão que precisa do emprego, a 

trabalhar sob essas condições? Sob um ponto de vista realista da situação, não há 

como sem se prejudicar ainda mais. 

 Sobre a remuneração, o pagamento de prêmios, ajudas de custo e diárias 

agora não mais integram a remuneração para todos os efeitos legais, como 

anteriormente previsto pelo artigo 458 da CLT. Com a nova lei, os prêmios serão 

considerados à parte do salário, não se incorporam ao Contrato de Trabalho e não 

constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Mais 

uma vez segue prejudicado o trabalhador. 
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 Já mencionado anteriormente acerca do intervalo, todavia vale ressaltar que a 

lei anterior previa o intervalo de pelo menos uma hora para jornadas que 

ultrapassassem seis horas diárias de trabalho. Com a Reforma Trabalhista, esse 

intervalo foi reduzido a pelo menos trinta minutos, devendo haver acordo entre 

empregado e empregador. Como é claro, aí o acordo não necessariamente será 

benéfico ao trabalhador. 

 Quanto a jornada em locais insalubres, a nova lei permite a sua prorrogação 

para jornada 12 x 36 horas em que haja a necessidade de licença prévia das 

autoridades competentes, sendo, esta, mantida nos demais casos. Na lei anterior, a 

exigência da licença se estendia a todos as atividades insalubres, independente da 

jornada de trabalho exercida por seus funcionários. 

 Sobre uma nova contratação, a Lei nº 13.467/2017 prevê que um funcionário 

demitido não poderá ser recontratado por um prazo de dezoito meses, sob pena de 

representar um único contrato, ainda que seja contratado por terceirização. O prazo 

anterior era de noventa dias. 

 Inovando mais uma vez, a nova lei criou o contrato de trabalho intermitente. 

Nesse modelo de contrato, que é escrito, o funcionário exercerá suas funções de 

forma não contínua, em períodos, e receberá pelas horas, dias ou mês trabalhado. 

Fará jus à percepção de férias, décimo terceiro e previdência social após cada 

período de prestação de serviços. As férias serão concedidas quando o empregado 

completar doze meses trabalhados, devendo ser gozadas nos doze meses 

subsequentes, não podendo, nesse período, ser convocado ao trabalho. O 

empregador deverá promover a convocação do empregado em pelo menos três dias 

antes da data de início da atividade e, este terá o prazo de um dia útil para dar o 

aceite, sendo considerada recusada a convocação que não obtiver resposta. Da 

convocação deverá constar o período de labor e a respectiva remuneração, que 

deverá ser paga ao final de cada um, não ultrapassando um mês. Quem não cumprir 

o contrato pagará à outra parte o valor correspondente a 50% do combinado da 

remuneração do período. O tempo em que o empregado não estiver em atividade 

não é contado como à disposição do empregador. A contribuição previdenciária e o 

FGTS devem ser recolhidos mensalmente pelo empregador. 

 A lei anterior não dispunha sobre o uso de uniformes. Já a nova lei prevê que 

o empregador poderá estabelecer o tipo de vestimenta que o empregado deverá 
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usar. A higienização ficará por conta do empregado, a não ser que o empregador 

exija utilização de produtos específicos. Esse uniforme poderá conter logos da 

empresa ou terceiros que sejam parceiros. 

 Importante também falar que a nova lei prevê que o tempo que o funcionário 

permanecer nas dependências da empresa, seja por causa do mal tempo, 

aguardando o transporte, ainda que fornecido pela empresa, não conta para fins de 

integralização da jornada de trabalho. Além disso, o tempo de trabalho que não 

exceda a dez minutos, tanto de atraso como de tempo suplementar, não serão 

contabilizados para descontos ou pagamentos de horas extras. 

 O trabalhador autônomo também sofreu alterações em sua atividade. Agora 

poderá ser contratado, ainda afastada a condição de empregado constante da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, com ou sem exclusividade, com trabalho 

contínuo ou não, desde que as formalidades legais sejam respeitadas. A esse 

processo foi dado o nome de “pejotização”, que é contratação de autônomos como 

pessoa jurídica, e não empregado. A eles não cabem os direitos de férias, décimo 

terceiro, depósito mensal de FGTS e demais obrigações trabalhistas decorrentes do 

contrato de empregado. Não existem anotações na carteira de trabalho. No entanto, 

na realidade prática, todos os requisitos da relação de emprego estarão presentes, 

que são: habitualidade, onerosidade, subordinação, onerosidade e alteridade. 

Apesar disso, a nova lei apenas trouxe para a legislação trabalhista uma prática já 

comum no meio empresarial. Porém, essa inclusão da “pejotização” na CLT, na visão 

desta autora, incentiva a contratação por essa forma, o que não deveria ser 

promovido pela legislação cujo fim maior é (ou deveria ser) a defesa do 

hipossuficiente da relação de trabalho: o trabalhador. Essa inclusão, todavia, em seu 

sentido teórico não objetiva a legalização da fraude caracterizada quando uma 

empresa contrata autônomo para realizar o trabalho de empregado comum, que não 

desempenha atividade de autônomo. Essa prática continua sendo ilegal, e a lei 

trabalhista esclareceu o que significa a “pejotização” legal. 

 Último ponto a ser tratado sobre a Reforma Trabalhista neste tópico é a 

alteração realizada pela nova lei sobre a terceirização. Conforme a redação dada 

pela Lei nº 13.467/2017 ao artigo 4º da Lei 6.019/74, que trata do trabalho 

temporário nas empresas urbanas, a terceirização é caracterizada pela 

“transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, 
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inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.” Com 

a nova redação do artigo, não se considera mais a diferenciação entre atividade-fim 

e atividade-meio, trazida pela Súmula nº 331 do TST: 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova 
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
 
I e II (...) 
 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
(TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2012) 

  

 Pela redação da Súmula, não poderia ser terceirizada uma atividade-fim, ou 

seja, a atividade principal de uma empresa. O que poderia se terceirizar seria a 

atividade de vigilância, conservação e limpeza e demais serviços ligados à atividade-

meio do empregador. Todavia, com a nova disposição trazida pela Lei nº 13.467/17, 

até mesmo a atividade principal do empregador. Em teoria, a intermediação para 

contratação de mão de obra continua sendo ilegal. O que se admite é a prestação de 

serviços, e não o fornecimento de mão de obra por meio de empresa 

intermediadora. Essa determinação é confirmada pelo artigo 5º-B da Lei nº 

13.429/2017, que alterou a Lei nº  6.019/74, o qual dispõe: 

 “Art. 5o-B.  O contrato de prestação de serviços conterá: (Incluído 
pela Lei nº 13.429, de 2017) 

I - qualificação das partes; (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017) 

II - especificação do serviço a ser prestado; (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017) 

III - prazo para realização do serviço, quando for o caso; (Incluído 
pela Lei nº 13.429, de 2017) 
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IV - valor. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017) (BRASIL, 2017) 

 Com essas exigências, o que se busca é evitar o cometimento de fraude, 

contratando empregados comuns por meio da terceirização. 

 A Lei nº 13.467/2017 ainda criou uma Comissão responsável por representar 

os interesses dos empregados, conforme dispõe o artigo 510-A: 

Art. 510-A.  Nas empresas com mais de duzentos empregados, é 
assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a 
finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 
 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o  A comissão será composta:                  (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

I - nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, 
por três membros; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

II - nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, 
por cinco membros; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

III - nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete 
membros.                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o  No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados 
da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma 
comissão de representantes dos empregados por Estado ou no Distrito 
Federal, na mesma forma estabelecida no § 1o deste artigo. (BRASIL, 2017) 

 

 Essa foi mais uma novidade trazida pela nova lei. Os artigos seguintes 

preveem as atribuições da Comissão, sua forma de eleição e mandato. 

 Com a nova lei, deixa de ser exigida a homologação das demissões pelos 

sindicatos para contratos de trabalho com duração a partir de um ano. 

 Como anteriormente dito, o intuito do presente trabalho no é analisar 

exaustivamente as alterações trazidas ao âmbito material dos direitos trabalhistas, 

mas principalmente a parte processual que afeta as atividades da Justiça do 

Trabalho. Assim, continuaremos agora analisando o texto da Medida Provisória nº 

808/2017 e passaremos à análise das grandes modificações processuais trazidas 

pela Lei nº 13.467/2107. 

 

3.1.2. A Medida Provisória 808/2017 

 

 A Medida Provisória nº 808/2017 foi editada em 14 de novembro de 2017 com 

o intuito de modificar alguns artigos da Lei nº 13.467/2017. As principais disposições 
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dessa MP serão analisadas a seguir. No entanto, é importante saber que, por inércia 

do Legislativo no prazo legal estabelecido de 60 dias, a MP nº 808 não foi convertida 

em lei, devolvendo os efeitos do texto original da Lei nº 13.467/2017, embora tenha 

sido renovada em 19 de fevereiro de 2018. 

 Uma das principais disposições da MP nº 808 dizia respeito ao trabalho de 

gestantes e lactantes em locais insalubres. De acordo com a MP, fica proibido o 

exercício do trabalho em locais insalubres de grau máximo para as gestantes. 

Apenas em casos de insalubridade de grau médio e mínimo poderá a gestante, 

mediante apresentação voluntária de laudo médico, permanecer atuando no local 

insalubre. As gestantes que forem afastadas do local insalubre deixam, obviamente, 

de fazer jus à percepção de adicional de insalubridade enquanto durar a condição. 

 No que se refere à jornada 12 x 36, fica mantida a possibilidade de pactuação 

entre empregados e empregadores por meio de acordo ou convenção coletiva. No 

entanto, o ajuste mediante acordo individual escrito passa a ser permitido somente 

aos profissionais e empresas da área da saúde. 

 Quanto ao trabalho intermitente, a MP previa explicitamente a anotação desse 

contrato na CTPS, além de garantir o pagamento de adicional noturno. O contrato 

deveria esclarecer a identificação e domicílio ou sede das partes, além de suas 

assinaturas, bem como o valor do salário e local e data para pagamento da 

remuneração. O empregado teria o prazo de 24 horas para responder ao chamado, 

não um dia útil previsto pela Lei nº 13.467/2017. A MP retirou ainda da Lei a previsão 

de pagamento à outra parte, uma vez aceita a prestação do serviço, de multa de 

50% do valor da remuneração que seria devida, pela parte que descumprir o acordo. 

Retirou também a previsão de que a o tempo em que não estiver o trabalhador 

prestando serviços efetivamente não contariam como tempo à disposição do 

empregador, o que afetava consideravelmente os custos do contrato. 

 A Medida Provisória nº 808/2017 também previu expressamente a 

aplicabilidade imediata da nova lei aos contratos de trabalho vigentes, o que não 

tinha sido claramente estipulado pela lei da reforma. 

 Quanto à prorrogação da jornada em locais insalubres, a MP dispõe que, para 

que o acordo ou convenção coletiva dispensem a inspeção prévia, é necessário que 

sejam cumpridas todas as normas de higiene e saúde, além das de segurança do 
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trabalho previstas em normas regulamentadoras ou em lei específica, podendo ser 

feita a contratação de perícia para comprovação do cumprimento das exigências. 

 No que se refere ao trabalho do autônomo, fica proibida a cláusula de 

exclusividade, podendo o autônomo prestar serviços a diversos empregadores. No 

entanto, o autônomo poderá, caso queira, prestar serviços a apenas um tomador, 

ficando vedada a inclusão dessa condição no contrato de trabalho. Além disso, o 

funcionário autônomo poderá se recusar a prestar serviços ao contratante, porém o 

contrato poderá fazer menção à penalidade para o caso. É o que prevê o parágrafo 

4º do artigo 442-B, de acordo com o texto trazido pela MP. 

 Sobre a comissão de empregados, a MP incluiu o artigo 510-E, prevendo que 

a comissão não substituirá o sindicato quanto às negociações individuais e coletivas, 

inclusive em questões judiciais e administrativas sendo, nesses casos, obrigatória a 

participação dos sindicatos. 

 Algumas outras alterações trazidas pela MP 808/2017 serão abordadas em 

tópico específico a seguir. 

 

3.2. AMEAÇA À JUSTIÇA DO TRABALHO 

  

 Além de alterações na matéria, diversos pontos da Lei 13.467/2017 afetam 

diretamente a Justiça do Trabalho no que diz respeito à sua atuação. Alterações 

acerca da concessão de gratuidade de justiça, autonomia dos magistrados e 

estipulação do valor do pedido na inicial, independentemente do rito pelo qual a 

ação correrá colocam em risco a consecução de seu fim máximo, qual seja a 

resolução justa dos conflitos trabalhistas, considerando o tratamento desigual para 

partes desiguais. A seguir analisaremos as principais mudanças ameaçadoras ao 

desempenho das atividades da Justiça do Trabalho no Brasil 

 

3.2.1. A dificultação do acesso à Justiça do Trabalho 

  

Um dos pontos críticos da Reforma Trabalhista realizada do direito brasileiro 

através da Lei nº 13.467/2017 são as alterações trazidas à forma de ingresso do 

empregado com uma ação perante a Justiça do Trabalho. 



63 

 

 Quanto ao acesso à Justiça, é importante destacar sua previsão 

constitucional presente no artigo 5º, inciso LXXIV da Carta Magna: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; (BRASIL, 1988) 
 

 Além disso, em seu inciso XXXV, o artigo 5º da Lei Maior prevê que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. 

 Assim, podemos ver que o direito de pleitear perante a Justiça direitos 

lesionados está constitucionalmente garantido. Porém, é necessário entendermos 

que o direito de acesso à Justiça não significa, por si só, o direito à gratuidade de 

Justiça. Como se pode analisar pela leitura do inciso LXXIV do artigo 5º da CF acima 

transcrito, a gratuidade de Justiça será concedida àqueles que comprovarem não 

disporem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. 

 O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015 traz em seu texto a previsão 

da possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto à pessoa natural como 

pessoa jurídica, entendo a doutrina que a regra também se aplica a entes 

despersonalizados. 

 Ressalte-se ainda que a gratuidade de justiça pode ser concedida total ou 

parcialmente, dizendo respeito a algumas despesas ou todas elas. Pode também 

representar a redução do percentual a ser pago. 

 No entanto, a nova lei trabalhista modificou as formas de acesso do 

empregado à Justiça para buscar socorro mediante situação de grave lesão a seus 

direitos conquistados ao longo de tantos anos de luta no Brasil. 

 Anteriormente a essa lei, o artigo 790, § 3º da CLT previa a possibilidade dos 

juízes, presidentes de tribunais ou órgão julgadores concederem, a requerimento da 

parte ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, de maneira a garantir o acesso à 

Justiça ao hipossuficiente. Para tanto, a parte deveria perceber salário inferior ao 

dobro do mínimo legal ou declarar, sob pena de responder por alegação falsa, não 

dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem que 

isso comprometa seu sustento e o de sua família. 

 A Lei nº 13.467/2017 alterou o texto do referido parágrafo para o seguinte: 
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§ 3o  É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais 
do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o 
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, 
àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) 
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
(BRASIL, 2017) 

 

 Com essa alteração, foi retirada do texto a possibilidade de declaração 

quanto à inviabilidade do sustento do empregado e sua família caso tenha que arcar 

com as despesas do processo. Assim, será considerado para a concessão de 

gratuidade de justiça apenas o critério salarial. Quanto a esse ponto, cabe 

esclarecer que o valor do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, conforme Portaria 15, de 16 de janeiro de 2018, corresponde a 

R$ 5.645,80. Dessa forma, para que seja contemplado com o benefício da 

gratuidade de justiça, o demandante deve possuir último salário até o limite de R$ 

2.258,32. Se o último salário percebido pelo autor da demanda for superior a esse 

valor, o benefício da gratuidade de justiça não lhe será concedido, de modo que 

deverá arcar com todas as despesas processuais, inclusive traslados e 

instrumentos, bem como honorários sucumbenciais e custas. 

 Algumas análises devem ser feitas com relação a esse ponto. Em primeiro 

lugar, é necessário entender que o Brasil é um país que sofre com a desigualdade 

de regiões. Assim, as médias salariais variam absolutamente de Estado para Estado, 

considerando ainda o custo de vida observado em cada um deles. Trazer a 

generalização para a concessão de gratuidade de justiça é deveras perigoso, 

promovendo, a legislação, maior desigualdade, de modo que a concessão do 

benefício será fortemente regionalizada. Embora o país tenha um salário mínimo 

nacional, em determinados estados ou cidades, esse salário não seria, nem mesmo 

em sua totalidade, suficiente para a manutenção de uma só pessoa. Enquanto isso, 

em outras regiões, um salário mínimo custeia despesas de boa parte da família, 

embora em condições de muita simplicidade. Assim, acredita esta autora que essas 

diferenças devem, sim, serem levadas em consideração para a concessão de 

gratuidade de justiça. Considerando que própria Lei Maior do país declara que o 

critério de hipossuficiência deve ser contabilizado, de maneira poderia lei 

infraconstitucional determinar parâmetro que contemple essa análise? Deve-se 

levantar aqui a constitucionalidade na norma, mais uma vez. 
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 Como consequência do novo critério, é óbvia a diminuição das demandas 

trabalhistas4, uma vez que o empregado, não tendo condições de arcar com as 

despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, nos casos 

que o salário ultrapasse o limite estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 790 da CLT, 

cuja redação foi dada pela Lei nº 13.467/2017, deixará de demandar perante a 

Justiça do Trabalho, sendo obrigado a desistir de buscar a tutela de seus direitos 

trabalhistas.  

 Não é difícil perceber o prejuízo causado ao empregado e também à Justiça 

do Trabalho. Com a diminuição das demandas em razão do parâmetro salarial para 

a concessão de gratuidade de justiça, a quantidade de processos na Justiça do 

Trabalho terá imensa queda, de modo que, aos poucos, diminua de maneira tão 

considerável que possa justificar a fusão de Varas Trabalhistas, funcionalismo 

colocado à disposição e a raridade de concursos públicos para ingresso em carreira 

da Justiça do Trabalho. Pode parecer exagerada tal afirmação, mas é necessário ver 

a questão com olhos menos ingênuos e enxergar o imenso risco que corre a Justiça 

do Trabalho no Brasil, atacada por membros do Executivo e Legislativo, com a 

absurda alegação de benefício ao trabalhador e à economia do país, quando os 

maiores beneficiados são os detentores dos meios de produção, os empregadores. 

 Quanto à inclusão do artigo 791-A na CLT, cabe dizer que se mostrou mais 

uma vez incoerente o legislador. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, 

prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre 10 e 20% do valor da 

causa. No entanto, a lei da reforma trabalhista traz o percentual de 5% para os 

honorários, destoando, sem justificativa plausível, do previsto do CPC, que é 

aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Embora justa a previsão de 

honorários sucumbenciais ao advogado trabalhista, acredita esta autora que a 

previsão na lei especial não deveria ser em prejuízo do advogado, que agora pode 

receber apenas o percentual de 5% sobre o valor da causa. Além disso, o parágrafo 

4º do referido artigo prevê as formas de pagamento dos honorários por aquele que 

for beneficiário de justiça gratuita. 

                                                 
4   Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foram ajuizadas 355.178 ações 
entre janeiro e março de 2018, contra 643.404 ações em igual intervalo anterior. Entre janeiro e 
setembro de 2017, foram contabilizadas 2.013.241 ações contra 1.287.208, em relação ao mesmo 
período deste ano. Para aprofundamento, ver: CUBAS, 2018.   
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 Ainda quanto à proposição de demanda trabalhista, agravante da situação é a 

alteração do texto do artigo nº 844 da Consolidação das Leis Trabalhista, o qual 

prevê a condenação do empregado ao pagamento de custas processuais o 

trabalhador que não comparecer à audiência ou tiver sua demanda arquivada, ainda 

que lhe tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita. 

 Essa alteração em nada favorece o trabalhador, que agora, se sua ação for 

arquivada, deverá arcar com nas despesas processuais. Mais uma vez, por não 

possuir condições de arcar com essas custas, deixará o trabalhador de buscar a 

tutela jurisdicional de seus direitos. É nítida a intenção, embora maquiada, do 

legislador, de acabar com as atividades da Justiça do Trabalho, mediante o cada vez 

menor surgimento de demandas processuais. 

 Mais uma controvérsia demonstra a incoerência do legislador. A Lei nº 

13.660/2018 prevê que o pagamento do intérprete cujo serviço seja solicitado em 

ação trabalhista, caberá à parte derrotada, exceto se esta for beneficiária de 

gratuidade de justiça. Assim, podemos observar que a gratuidade aproveita ao 

pagamento do intérprete, mas não ao pagamento de custas. 

 

3.2.2. A retirada de autonomia do Magistrado 

 

Ponto que sofreu modificação pela Reforma Trabalhista foi a autonomia dos 

magistrados, de fato comprometida. 

 Em 09 de outubro de 2017, ministros do TST, desembargadores, 

procuradores e auditores do trabalho se reuniram em Brasília em evento da 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Dentre outros 

assuntos, tema fortemente abordado foi a Reforma Trabalhista. Para os presentes, a 

referida reforma contraria a Constituição Federal em diversos pontos. Assim, 

garantem que a Lei nº 13.467/2017 terá aplicação em interpretação conforme o texto 

constitucional. (TEIXEIRA, 2017) 

 Segundo o Ministro do TST, Maurício Godinho, se a Reforma Trabalhista for 

aplicada de maneira literal, a população não terá mais garantido seu direito de 

acesso à Justiça do Trabalho. Isso ofenderia sobremaneira o princípio do amplo 

acesso ao Judiciário. Nas palavras do Ministro: 

 



67 

 

Faremos a interpretação do diploma jurídico em conformidade com a 
Constituição. Não houve constituinte no país e não houve processo 
revolucionário que tenha suplantado a Constituição Federal. A 
Constituição é a grande matriz que vai iluminar o processo interpretativo da 

Reforma Trabalhista. (TEIXEIRA, 2017. apud GODINHO) 
  

Para o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho, Guilherme Feliciano, consoante texto escrito por Matheus Teixeira 

(2017), a nova lei pode ser considerada como “altamente polêmica”. Guilherme 

admitiu que vê na lei diversas "inconstitucionalidades e inconvencionalidades". 

Segundo ele, muitos pontos da reforma também se chocam com tratados 

internacionais, que integram o ordenamento jurídico com status de 

supralegalidade. A norma não é o texto, a norma é o que se extrai do texto, 

explicou. (TEIXEIRA, 2017. apud FELICIANO) 

 Enquanto alguns dos magistrados não se posicionam manifestamente contra 

a Reforma Trabalhista, diferente é a posição do Juiz do Trabalho José Roberto 

Dantas Oliva, que alega que “Em vez de uma reforma, foi realizada uma autêntica 

tentativa de demolição do Direito do Trabalho brasileiro, a pretexto de aumentar a 

oferta de empregos, fato não demonstrado após sete meses de vigência da lei". 

(TRT-15, 2018) 

 Além da indignação em termos gerais com a Reforma Trabalhista, 

considerando a brusca lesão aos direitos do trabalhador, os magistrados veem 

afetada a sua atividade, com algumas alterações trazidas pela nova lei. Uma das 

questões mais levantadas em debates desenvolvidos pelos profissionais da 

magistratura, está a criação da jurisdição voluntária, através da qual foi estabelecida 

a possibilidade de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, que poderão 

requerer a homologação na Justiça do Trabalho, desde que assistidas por 

advogados diversos Novamente na opinião do Juiz do Trabalho Dantas Oliva, "muita 

gente quis acabar com a Justiça do Trabalho. Alguns se pudessem revogariam a Lei 

Áurea. Agora tentam fazê-lo por meio desse novo mecanismo, que é um verdadeiro 

instrumento de autodestruição" (TRT-15, 2018), declarou. A criação da jurisdição 

voluntária favorece as tentativas de homologações fraudulentas, o que não pode ser 

admitido pela Justiça do Trabalho. 

 Outro ponto a amplamente discutido é a retirada de autonomia do trabalho 

exercido pelos magistrados. O tema foi, inclusive, abordado na 107ª Conferência 
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Internacional do Trabalho, da OIT, em Genebra. Nessa Conferência, a Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho defendeu que a reforma trabalhista 

“tolhe a autonomia da magistratura”. Ao defender seu ponto de vista, a Anamatra 

alegou que a exigência de aplicação literal da nova lei ameaçaria a independência 

judicial e a proteção aos direitos humanos e trabalhistas. Em texto apresentado pela 

entidade, afirma-se que a mesma sofre represálias por parte do governo brasileiro. A 

exclusão da Anamatra da Delegação do Governo Brasileiro na referida Conferência 

só vem a comprovar a afirmação. O posicionamento da entidade é deveras claro, de 

modo que em 5 de maio, em seu congresso, foi aprovado entendimento de que os 

magistrados do trabalho são livres para interpretarem a reforma trabalhista segundo 

a formação de sua convicção, óbvio, motivada, de modo que não podem ser tolhidos 

em suas decisões. A Anamatra fez questão de esclarecer que o documento não 

representa boicote pelos magistrados à nova lei trabalhista, mas simples 

representação de sua independência funcional ao interpretar a legislação no 

exercício de sua jurisdição (MUNDO SINDICAL, 2018). É importante ressaltar que 

esse direito é constitucionalmente garantido aos magistrados, além de estar previsto 

nas normas internacionais de direitos humanos e dos trabalhadores. 

 Segundo informações trazidas no documento do Congresso de 5 de maio, a 

lei da reforma trabalhista sofre questionamento em 21 ações diretas de 

inconstitucionalidade, o que mostra a fragilidade do texto trazido pela nova lei 

(POMPEU, 2018). Chega a aparentar que a elaboração não foi desenvolvida por 

conhecedores da Constituição, mas seres totalmente leigos em matéria 

constitucional, focados apenas em defender os interesses dos empresários, os 

empregadores. 

 A Reforma Trabalhista trouxe clara precarização das relações de trabalho e a 

Anamatra, ao se posicionar contrária, mostra-se fiel ao seu papel de defender a 

Justiça do Trabalho, que é essencial para a diminuição das desigualdades sociais. 

 Outro fato triste e que mostra o claro retrocesso brasileiro, foi a inclusão do 

país, pela Organização Internacional do Trabalho, na lista dos vinte e quatro casos 

mundiais de maiores violações aos tratados em matéria trabalhista de que são 

signatários. (POMPEU, 2018) 



69 

 

 No entanto, a consideração da brutalidade da reforma trabalhista não é geral. 

Para Confederação Nacional da Indústria, a reforma trabalhista cumpre convenções 

da OIT ao “fomentar o diálogo entre empresas e empregadores”. (POMPEU, 2018) 

Interessante acrescentar ao presente estudo, trechos de entrevista exclusiva 

dada por Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra, à revista Mundo Sindical em 

janeiro de 2018: 

 

Mundo Sindical - O Sr. acha que a reforma trabalhista dará certo? Ou pode 
ser considerada retrocesso? Guilherme Guimarães Feliciano – Em termos 
gerais - e a Anamatra tem se pronunciado desde a tramitação -, há mais 
retrocessos do que qualquer coisa. Não é ser maniqueísta e dizer que tudo 
ali é horroroso. Há alguns pontos interessantes, especialmente no processo, 
como a contagem de prazo de dias úteis, a questão da repartição do ônus 
da prova, ou seja, quem prova o quê, com certa flexibilidade para o juiz e 
com maior clareza na regra. [...] No geral, o que me parece é que houve 
realmente supressão de direitos. Há inúmeros exemplos, como as horas in 
itinere (de percurso), que simplesmente desaparecem, a prévia negociação 
com os sindicatos antes de dispensas coletivas, que a lei pretende afastar, 
as homologações das decisões nos sindicatos, que também desaparecem. 
Há um leque imenso de matérias de negociação, inclusive em prejuízo do 
que está na lei, alcançando matérias que a Constituição não autorizou que 
pudessem ser objeto de negociação coletiva, em termos piores que os 
legais. [...] Então, realmente, há muitos retrocessos na lei. 
 
Mundo Sindical – Até que ponto, na prática, vai a independência técnica 
dos juízes? Feliciano – Esta é uma boa pergunta. Qual é o dever dos juízes 
ao decidir? Já disse que o controle difuso da constitucionalidade, examinar 
se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição, não é somente 
uma faculdade, é um dever do juiz. Ele deve fazer. Se ele estiver 
convencido de que aquele preceito de lei viola a Constituição, ele deve 
afastá-lo. Agora, quais são as condições para que ele faça isso e para que 
em geral interprete? O maior dever constitucional nesse particular - isto está 
no artigo 93 da Constituição - é o dever de fundamentar. [...]. Fazendo isso, 
está dentro dos limites da sua independência técnica. 
 
Mundo Sindical – O que o Sr. tem a considerar sobre as restrições criadas 
ao acesso à Justiça gratuita? Feliciano – Para mim, correspondem talvez a 
uma das porções mais inconstitucionais da Lei 13.467/17. Tanto é que isso 
foi arguido, já há alguns meses, pelo ex-Procurador Geral da República. A 
Constituição diz que a assistência judiciária gratuita será integral. Essa é a 
expressão. A reforma vem e diz: não, mesmo se houver a gratuidade 
judiciária, o trabalhador tem que pagar certas despesas - em caso, por 
exemplo, de perder um processo por dano moral - com os créditos que 
tenha obtido entre capital e trabalho. 
 

 Divergindo em alguns pontos, principalmente no que refere à ameaça à 

Justiça do Trabalho, o Desembargador Luiz Alberto de Vargas do TRT 4, se mostra 

atento à grande possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Segundo ele, há 

um movimento cada vez mais articulado no país que pegou carona na reforma 

trabalhista para defender a extinção da Justiça do Trabalho. (EXTRA CLASSE, 
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2018). A seguir, transcrevemos a entrevista dada pelo desembargador ao site Extra 

Classe: 

  

Extra Classe – Essa é a primeira vez que uma mobilização em defesa 
da Justiça do Trabalho é promovida por desembargadores. Por quê? 
Luiz Alberto de Vargas – É a primeira vez que essas ameaças mobilizam a 
Justiça do Trabalho de forma institucional. O que provoca essa mobilização 
é a reforma trabalhista, que alterou profundamente o judiciário trabalhista e 
o próprio direito do trabalho, de maneira profunda, muito pouco pensada, 
muito pouco debatida e de uma forma muito equivocada, tecnicamente 
errada e a concepção de fundo também equivocada. Tecnicamente errada 
porque muitos dispositivos parecem à primeira vista inconstitucionais, outros 
são contraditórios entre si, outros pretendem regular matérias difíceis, mas 
ao invés de esclarecer criam mais dificuldades interpretativas e de 
aplicação. E numa questão de fundo e que trabalha com a ideia de que é 
possível uma desregulamentação ampla, profunda, das relações de 
trabalho, sem que isso tenha tremendas consequências sociais, política e 
inclusive econômicas. 
EC – Por que a reforma acaba com o direito protetivo que caracterizava 
as leis trabalhistas? 
Vargas – Se nós temos um direito do trabalho que desde o nascedouro, 
desde lá no tempo de Vargas era um direito protetivo, ou seja no sentido de 
que se garantia um patamar mínimo de direitos ao trabalhador, garantia pelo 
menos que os contratos individuais não fossem precários, fossem 
favoráveis ao trabalhador, a lógica da reforma é o contrário. Ela institui em 
muitos aspectos uma livre negociação entre trabalhador e empresário, sem 
atentar para as consequências graves disso. Ou seja, a contratação abaixo 
da lei, a precarização. É claro que um mundo do trabalho organizado em 
cima de uma regulação estatal é evidente que não se conformaria com uma 
coisa dessa ainda mais dessa forma. 
EC – O que explica a redução no número de ações trabalhistas 
ajuizadas por trabalhadores? 
Vargas – O governo e muitos políticos argumentam de uma maneira cínica 
que essa queda de ações se deve ao fato de que os conflitos trabalhistas 
estariam pacificados. Ao contrário, nunca estiveram tão agudizados. [...] 
Além disso, parte da reforma acaba comprometendo o próprio 
funcionamento da Justiça do Trabalho. [...] Então de uma forma inédita, 
porque nunca se pensou nisso desde que a Justiça do Trabalho foi criada, 
de que mesmo o insuficiente, o carente, o necessitado, que não tem 
dinheiro para demandar, mesmo tendo sua condição reconhecida pelo 
próprio juiz, ele é condenado, se for o caso, com custas. O empregado que 
perder a ação está sujeito a pagar a ação, e de uma forma tão drástica, os 
honorários da outra parte. É evidente que até saber se isso vale ou não, se 
é constitucional ou não, há uma inibição de demandas trabalhistas. 
 
EC – O senhor afirma que a Justiça do Trabalho está ameaçada de 
extinção. O que há de concreto em relação a isso? 
Vargas – O cinismo vai além. Quando cai a demanda por conta da reforma, 
não só dizem que os processos estão sendo resolvidos fora da Justiça, a 
Justiça do Trabalho passa a ser apresentada na imprensa como 
desnecessária. [...] Nós não temos o poder de não aplicar a lei que o 
Congresso faz. Agora, assim como nós temos o dever de aplicar a lei, e isso 
está no juramento do juiz, nós temos também a obrigação de aplicar a 
Constituição Federal. [...]  Agora, o que a imprensa destaca são 
manifestações de figuras eminentes da República. Vou citar expressamente 
o ex-presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, que declara que os 
juízes devem “aplicar a reforma” sob pena de extinção da Justiça do 



71 

 

Trabalho. [...] O que está bem claro em termos de ameaças é: ou aplicam a 
reforma que aparentemente foi feita para precarizar o mundo do trabalho e 
reduzir bastante o custo da mão de obra no Brasil tal como sustentam os 
empresários ou a Justiça do Trabalho vai ser extinta. E aí está a segunda 
coisa grave, uma ameaça de extinção da Justiça do Trabalho. 
EC – É um movimento? 
Vargas – É. O que causou o movimento foi a reforma. A gente tem visto 
uma preocupação muito grande de alguns atores políticos em mostrar que 
nesses seis meses desde a aprovação da reforma a Justiça do Trabalho 
teria demonstrado que é dispensável, basicamente com a ideia de que caiu 
o número de demandas. Ao mesmo tempo há um grande destaque da 
imprensa a decisões que são minoritárias, que eu diria estritamente do 
ponto de vista constitucional são duvidosas, do ponto de vista político são 
bastante apressadas e que condenam o reclamante, decisões isoladas que 
aplicam a reforma em curso e que condenam o reclamante a pagar custas e 
honorários às vezes em valores no mínimo extravagantes. [...] 

 

 
 A verdade mais clara, porém, é que a reforma trabalhista jamais buscou a 

defesa do hipossuficiente, colocando-o, ao contrário, em posição ainda mais 

insegura nas relações de trabalho, ficando à mercê da “negociação”. Aos 

magistrados, é conferida cada vez menos autonomia, de modo que sejam obrigados 

a interpretar a legislação de maneira literal, o que viola mais ainda o trabalhador. 

 As consequências trazidas à Justiça do Trabalho se desenvolverão a longo 

prazo, não a extinguindo imediatamente. Todavia, os movimentos a esse respeito 

são visíveis. A afirmação de que o número de demandas trabalhistas diminui 

drasticamente desde o início da vigência da Lei nº 13.467/2017 em razão da 

viabilização dos conflitos fora da Justiça do Trabalho demonstram a “sutil” alegação 

de que essa Justiça Especializada se torna cada vez mais desnecessária. Num 

cenário político tão triste pelo que vem passando o nosso país, o trabalhador é 

grotescamente violado em seus direitos e ainda há quem se manifeste favorável, 

sob a ilusória crença de ajuste necessário das relações de trabalho e vantagem 

econômica para o Brasil. 

 

3.2.3. Da prevalência na negociação sobre a lei 

 

 Quando pensamos que já vimos terríveis alterações na legislação trabalhista 

suficientes para nos desesperar, o pior ainda será explanado. De acordo com o novo 

texto apresentado mediante a inclusão dos artigos 611-A e 611-B, os quais trazem a 

flexibilização de determinadas questões trabalhistas por meio da negociação em 

acordos e convenções coletivas. 
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 Já em primeiro momento, é necessário reforçar que o direito do trabalho é 

ramo específico do direito brasileiro, diferenciando-se do direito negocial, que se 

encontra no ramo do direito civil. As relações trabalhistas são regidas por leis que 

deveriam buscar a proteção do hipossuficiente da relação, que é o trabalhador. Essa 

característica nunca será alterada, vez que as partes envolvidas na relação possuem 

forças diferentes. Uma detém o capital e a outra detém força de trabalho. Bem 

sabemos que o segundo é sempre mais abundante que o primeiro, ou seja, sempre 

haverá mais força de trabalho disponível do que detentores de capital dispostos e 

om capacidade de empregar. Essa diferença pode ser atribuída, quase que em sua 

totalidade, à desigualdade social e de oportunidades de existentes no Brasil, país 

onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre, dificilmente consegue sair dessa 

condição. O aumento da riqueza dos mais abastados tem como garantidora a 

exploração de mão-de-obra muito barata, a começar pelo vergonhoso salário mínimo 

vigente no nosso país. 

 As matérias que podem ser objeto de negociação vêm previstas no artigo 

611-A incluído pela Lei 13.467/2017, quais sejam: pacto quanto à jornada de 

trabalho, observados os limites constitucionais; banco de horas anual; intervalo 

intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a 

seis horas; adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei 

no 13.189, de 19 de novembro de 2015; plano de cargos, salários e funções 

compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 

cargos que se enquadram como funções de confiança; regulamento empresarial; 

representante dos trabalhadores no local de trabalho; teletrabalho, regime de 

sobreaviso, e trabalho intermitente; remuneração por produtividade, incluídas as 

gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual; 

modalidade de registro de jornada de trabalho; troca do dia de feriado; 

enquadramento do grau de insalubridade; prorrogação de jornada em ambientes 

insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho; prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em 

programas de incentivo; participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 Interessante transcrever o texto dos parágrafos do referido artigo: 

Art. 611-A [...] 
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§ 1o  No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de 
trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3o do art. 8o desta 
Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o  A inexistência de expressa indicação de contrapartidas 
recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não 
ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio 
jurídico. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a 
convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a 
proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de 
vigência do instrumento coletivo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 4o  Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de 
convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a 
cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição 
do indébito. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 5o  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em 
ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas 
desses instrumentos.        (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (BRASIL, 
2017) 

Simplesmente inacreditável que o legislador tenha inserido tal texto na 

Consolidação das Leis Trabalhistas. Como dito antes, o direito do trabalho não se 

confunde com o negocial, de modo que as partes não são iguais, como prevê o 

capítulo de direito das obrigações no Código Civil. Pelas regras do referido diploma 

legal, as partes são consideradas iguais, de modo que um se torna credor e o outro 

se torna devedor de uma obrigação. Nenhuma das partes sairá em desvantagem, 

uma vez que a negociação busca uma conclusão que seja vantajosa para ambas as 

partes. Colocar os direitos trabalhistas em pauta de negociação de modo que o que 

nela for estabelecido se sobreponha à lei, além de torná-la inútil àquele rol de 

trabalhadores, retira totalmente a característica principal da regulamentação 

trabalhista, qual seja a proteção do trabalhador contra as arbitrariedades cometidas 

pelo empregador. 

Mais uma vez se diga que quando colocada em negociação, a garantia do 

direito não mais existe, principalmente quando a própria lei assegura que o 
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negociado prevaleça sobre o legislado. O trabalhador, necessitando do emprego, 

sempre será submetido a ofertas, as quais, não tendo a segurança de proteção da 

lei, difícil se torna recusar. Apesar de o sindicato participar das negociações, 

infelizmente não se pode deixar o trabalhador nas mãos dos membros sindicais, 

haja vista a corrupção ter se alastrado para todos os órgãos e esferas do país. Além 

disso, o sindicato não pode garantir o melhor resultado para o empregado nas 

negociações. Falta-lhe força para brigar com os empresários. 

 Outro ponto absurdo é a não anulação de cláusulas de acordos ou 

convenções que não prevejam a contrapartida concedida aos empregados. Isso 

significa dizer que mais uma vez terá o trabalhador, sem segurança nenhuma, que 

ajuizar demanda para solicitar a tutela de seus direitos, e aqui voltamos ao ponto 

anteriormente analisado sobre proposição de demanda perante a Justiça do 

Trabalho, que agora impõe diversos ônus ao trabalhador que perder ou tiver 

arquivado o seu processo. 

Na tentativa de amenizar a questão, o legislador inseriu no texto legal o artigo 

611-B, que prevê as matérias sobre as quais não poderá a convenção ou acordo 

suprimir ou reduzir direitos, entre as quais figuram normas de identificação 

profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; proteção do salário na 

forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; salário mínimo; remuneração 

do trabalho noturno superior à do diurno; remuneração do serviço extraordinário 

superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal; licença-

maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias; licença-paternidade nos 

termos fixados em lei;  adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas; aposentadoria; seguro contra acidentes de trabalho, a 

cargo do empregador; entre outros. 

Apesar disso, é visível que o artigo 611-B somente restringe a negociação em 

prejuízo do trabalhador em relação a direitos já garantidos pela Constituição Federal, 

como a licença maternidade e paternidade, o terço de férias, liberdade de 
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associação sindical, direito de greve, adicional noturno e de horas extras, entre 

outros. Assim, nada demais em benefício do trabalhador fez o legislador da Reforma 

Trabalhista ao inserir o referido artigo, querendo dar a impressão de defesa dos 

direitos trabalhistas. 

3.2.4. Autorização de demissão em massa 

 

 O texto anterior da CLT não fazia expressa previsão de como se proceder em 

uma demissão coletiva. Em 2019, então, a partir de uma demissão em massa 

realizada pela empresa Embraer, onde foram dispensados 4.200 trabalhadores sem 

qualquer tratativa com o sindicato, a questão foi levada a dissídio coletivo, julgado 

parcialmente procedente pelo TFR-15 em Campinas-SP. (CHEHAB, 2015) 

 Após esse acontecimento, a matéria foi assunto de decisão do TST na DC - 

00309/2009-000-15-00.4, onde, por maioria de votos, ficou decidido que, antes 

de uma demissão coletiva, a ideia deve ser levada à negociação com o sindicato 

da categoria. O entendimento foi baseado na análise das graves consequências 

econômicas e sociais decorrentes de uma demissão coletiva. O intuito da 

decisão não foi a proibição da demissão em massa, mas a diminuição de seus 

impactos para a sociedade. 

 A Lei nº 13.467/2017, no entanto, deu tratamento diferenciado à questão, 

através da inclusão do artigo 477-A da CLT: 

Art. 477-A.  As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas 
equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização 
prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) (BRASIL, 2017) 

Como se pode observar, o artigo passa a prever três modalidades de 

demissão: individual, plúrima e coletiva. Embora o legislador não tenha se dado ao 

trabalho de explicar a diferença entre essas formas, nós o faremos aqui em breves 

termos. A demissão individual é aquela em que somente um empregado 

determinado é dispensado pelo empregador. Já a plúrima, se refere à demissão de 

um grupo específico de empregados demitidos pelo empregador, havendo uma 

motivação comum, não precisando esta estar prevista em lei. A demissão coletiva é 

aquela em que indeterminados empregados são dispensados sem que haja uma 
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motivação comum específica, ou seja, não existe uma motivação individualizada nas 

pessoas demitidas, mas um fato independente da personificação do trabalhador. 

 É perceptível que o legislador não pensou o bastante acerca da questão, uma 

vez que as três formas de demissão jamais poderiam ser equiparadas por possuírem 

diferenças essenciais. Fica clara a intenção de afastar a tutela do sindicato sobre as 

demissões coletivas, de modo que o empregador com nada precise se preocupar se 

decidir por essa atitude. 

 É importante destacar ainda a identificação de mais uma inconstitucionalidade 

da lei observada no dispositivo analisado. O artigo 7º, inciso I da CF defende o 

trabalhador contra a despedida arbitrária e sem justa causa, devendo essa proteção 

ser regulada em lei complementar. Ao contrário disso, a legislação específica vem no 

sentido de deixar o trabalhador sem proteção alguma, ficando mais uma vez à 

mercê do empregador. Além disso, a regulamentação de dispensa imotivada deveria 

ser feita por lei complementar, cujo quórum e processo legislativo difere de lei 

ordinária. Verificado então vício de forma. 

 Outra demonstração de incoerência da Lei nº 13.467/2017 também pode ser 

encontrada no artigo 477-A, uma vez que destoa da defesa da importância a 

necessidade de prevalência do negociado sobre legislado. O legislador tanto 

defende a negociação que aqui, totalmente se contradizendo, abole a negociação 

entre empregador e sindicato na intenção de uma demissão em massa. Mas é 

possível compreender os motivos, uma vez que já pudemos demonstrar diversas 

vezes que a intenção da reforma trabalhista não foi proteger o trabalhador, pelo 

contrário. 

 

3.2.5. Fim da assistência gratuita na rescisão do contrato de Trabalho 

 

 Mais uma novidade trazida pela Lei nº 13.467/2017 é a dispensa da 

necessidade de homologação pelo Ministério do Trabalho ou sindicatos das 

categorias de homologar a rescisão contratual. Com a antiga redação, a CLT previa 

que os contratos de trabalho com duração a partir de 1 ano, quando rescindidos, 

deveriam ter sua rescisão conferida, ou seja, confirmada pelo sindicato da categoria 

profissional de que fosse parte o empregado ou pelo Ministério do Trabalho. Vale 

ressaltar que a exigência era havida mesmo quando o funcionário pedisse demissão. 
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 O objetivo dessa previsão era dar proteção ao trabalhador quanto à possível 

lesão de seus direitos rescisórios. Ao apresentar o documento para ser homologado, 

o trabalhador tinha conferido pelo sindicato ou Ministério do Trabalho os valores e 

cálculos rescisórios. Havendo algo errado, a rescisão não era homologada e, 

portanto, não tinha validade. 

 A norma anterior foi criada com tanta preocupação que, não havendo 

sindicato ou Ministério do Trabalho naquela localidade, a homologação deveria ser 

realizada por um membro do Ministério Público ou até mesmo por um juiz de paz. 

 No entanto, com a nova regra implementada pela nova lei, o trabalhador fica 

totalmente sem assistência no momento da rescisão contratual. Sendo, em grande 

número dos casos, leigo em matéria rescisória, o mesmo ficará novamente à mercê 

da honestidade do empregador. Aqui caímos mais uma vez dificuldade de demandar 

perante a Justiça do Trabalho, suportando, o trabalhador, a lesão. Grande 

quantidade das ações trabalhistas demandadas perante a Justiça do Trabalho diz 

respeito ao pagamento incorreto de verbas rescisórias. Apesar de poder procurar a 

assistência jurídica do sindicato, essa prerrogativa só alcança os funcionários 

sindicalizados, ou seja, aqueles que se filiam ao sindicato e participam de outras de 

suas atividades e benefícios, um deles é a assistência jurídica. 

Além das dificuldades de demandar já analisadas até aqui, soma-se o 

desconhecimento da incorreção do pagamento, haja vista não obter mais 

obrigatoriamente a assistência do sindicato ou Ministério do Trabalho. O número de 

ações trabalhistas apresentará considerável queda, mas não pela solução dos 

conflitos fora da esfera judicial, mas pela falta de possibilidades e segurança para 

buscar a solução do conflito, restando ao trabalhado aceitar o prejuízo. 

 Como defesa para a alteração, alega-se a desburocratização da rescisão 

contratual. Segundo os defensores da mudança, nada impede que seja definido 

pelas partes que a homologação será feita. Mas, mais uma vez, sabendo que a 

negociação não tem a obrigatoriedade de benefício do trabalhador, mas de ajuste 

das “necessidades” de “ambas as partes”, é fácil concluir pela ínfima quantidade de 

contratos que possuirão cláusula prevendo a obrigatoriedade da homologação. 

Assim, em vez de promover a desburocratização, apenas será auferida possibilidade 

de realização de pagamento incorreto dos cálculos rescisórios ao trabalhador. A 

defesa do hipossuficiente novamente é deixada de lado. 
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3.2.6. Da obrigatoriedade de estipulação do valor da causa 

  

 O último tópico que analisaremos será a modificação trazida à Consolidação 

das Leis Trabalhistas a respeito do estabelecimento do valor correspondente a cada 

pedido no momento da proposição da demanda. De acordo com a regra anterior, a 

inclusão do valor de cada pedido deveria constar da Reclamação Trabalhista quando 

a demanda fosse instaurada sob o rito sumaríssimo. É o que prevê o artigo 852-B, 

inciso I da CLT: 

 

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo: (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor 
correspondente; (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) (BRASIL, 2000) 

  

No entanto, com a Lei nº 13.476/2017, dando nova redação ao texto do 

parágrafo 1º do artigo 840, a exigência de descriminação do valor de cada pedido 

deve constar da inicial trabalhista demandada sob o rito, isto é, para todas as 

reclamações trabalhistas. Então, independentemente do valor da causa, deverá ser 

esclarecido o valor de cada pedido. 

A legislação anterior levava em conta a grande dificuldade dos advogados em 

calcular o valor certo do pedido, de modo que era estimado um valor geral para a 

causa, considerando as oscilações possíveis dos valores dos pedidos 

separadamente. Tal dificuldade se deve, sobretudo, ao fato de que, na maioria das 

vezes, o advogado não tem em mãos documentos extremamente necessários à 

determinação do valor exato. Por exemplo: numa demanda que reclame o 

pagamento de horas extras devidas ao empregador, por mais que o trabalhador dê 

as características da suplementação de jornada, somente será possível ao 

advogado fazer o cálculo do montante devido se tiver acesso às folhas de ponto, as 

quais estão em poder do empregador. Na Reclamação Trabalhista é que é feita a 

solicitação de apresentação de documentos em posse do empregador que sirvam 

como prova em favor do empregado. Se já tiver que determinar o valor do pedido na 

RT, o advogado corre o grande risco de errar, de modo que prejudique seu cliente. 
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A generalização num valor único da causa, geralmente estimado a maior, se 

justificava por essa grande dificuldade encontrada pelo advogado. Em razão disso 

mesmo se acredita ser o número de causas instauradas sob o rito sumaríssimo bem 

menor que o de causas demandadas sob o rito ordinário. Permeado pelo bom 

senso, o legislador anterior conferiu ao magistrado o dever de, ao julgar a lide, 

controlar o valor da causa. Essa disposição se amparava no artigo 852-B da CLT, 

além de estar presente no artigo 292, § 3º do CPC e no artigo 2º da Lei nº 5.584/70, 

o qual estipula que “Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo 

acôrdo, o Presidente, da Junta ou o Juiz, antes de passar à instrução da causa, 

fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se êste fôr indeterminado no 

pedido” (BRASIL, 1970). 

É possível verificar como o trabalho do advogado ficou seriamente afetado 

com a nova exigência. No entanto, encontramos profissionais da carreira que 

defendem a alteração, sob a justificativa de que esse controle muitas vezes não era 

realizado de ofício pelo magistrado e as causas acabavam tramitando sob o rito 

ordinário, que é mais onero, tanto para as partes da ação trabalhista quanto para a 

Justiça do Trabalho. 

No entanto, o que se deve analisar com atenção é a previsão do parágrafo 3º 

do artigo 840 da CLT, com redação dada pela nova lei, o qual prevê que, não 

constando da Reclamação Trabalhista a descriminação do valor de cada pedido, a 

demanda será arquivada sem resolução do mérito. Como se pode ver, o legislador 

da reforma não deu ao magistrado a possibilidade de conceder a oportunidade ao 

advogado de emendar a petição inicial, de modo que a demanda seja imediatamente 

arquivada e o mérito não seja julgado. Esse procedimento acarreta grandes 

consequências ao advogado e à parte demandante.  

A obrigação de determinação de um valor para cada pedido obrigará o 

advogado a estimar um valor tal que possivelmente não conseguirá comprovar. Por 

conseguinte, o pedido tem grande chance de ser rejeitado. Aqui é importante 

ressaltar que a parte perdedora será condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios referentes às verbas rejeitadas. Essa regra se aplica tanto aos 

honorários integrais quanto aos recíprocos, previstos no caput e no parágrafo 3º do 

artigo 791-A, respectivamente. Nesses casos, o trabalhador pode não receber nada 

ou ainda sair em dívida perante a Justiça do Trabalho. Nesse ponto deve-se 
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mencionar a previsão do parágrafo 4º do artigo 791-A, segundo o qual as verbas 

obtidas pelo beneficiário da justiça gratuita nos autos daquele processo ou outro, 

poderão ser utilizadas para pagamento dos honorários de sucumbência. 

Como se não bastasse todo o prejuízo já considerado até aqui, é mister 

lembrar o que dispõe o artigo 485 do CPC, que estabelece que o juiz não pode 

condenar a parte contrária ao pagamento de verbas em montante superior ao que 

fora pleiteado. Pela doutrina, tal ação receberia o nome de julgamento extra petita, 

isto é, além do pedido. O advogado, então fica em situação mais delicada, de modo 

que qualquer estipulação de valor, quando não conhecido o exato, pode trazer 

prejuízos irreversíveis a seu cliente. 

Finalmente, analise-se que a nova lei trouxe, nesse ponto, consequências 

negativas ou ônus somente para o demandante, ficando o demandado em situação 

favorecida. Não surpreendente tal afirmativa, haja vista as diversas alterações 

efetuadas pela Lei nº 13.467/2017 em favor do empregador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Este estudo se dispôs a analisar a Justiça do Trabalho no Brasil e as 

ameaças por ela sofridas ao longo do tempo. Para tanto, estudamos o histórico de 

criação dessa esfera da Justiça Especializada, que começou com a instituição do 

Conselho Nacional do Trabalho em 1923, um órgão específico para consultoria em 

matéria trabalhista e previdenciária, ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Vimos a transformação do CNT até que fosse definitivamente instaurada 

no Brasil, em 1939, a Justiça Especializada do Trabalho. Ainda no contexto histórico, 

vimos a tentativa de realização de uma Reforma Trabalhista no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, período em que os trabalhadores sofreram com o 

desemprego e com a modificação e extinção de direitos trabalhistas de diversas 

maneiras, que não uma reforma da Consolidação das Leis Trabalhistas como a 

ocorrida no Brasil em 2017. 

 Após a análise do histórico de criação da Justiça do Trabalho, passamos ao 

estudo de sua estrutura e organização, além da competência e trabalho efetuado 

pelos seus órgãos e serviços auxiliares. De início, entendemos a estrutura e 

funcionamento que foi determinado ao CNT. Em seguida, foi possível ressaltar a 

função dos magistrados, bem como sua forma de ingresso na carreira, vedações e 

garantias a eles asseguradas. Vimos também como funcionam as Varas, os 

Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, com abordagem 

acerca da função exercida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Quanto 

aos serviços auxiliares, fizemos uma análise em síntese da atividade 

desempenhadas pelas Secretarias das Varas e dos Tribunais Regionais do Trabalho, 

pelos distribuidores dos feitos pelas Varas, pelos Oficiais de Justiça ou Oficiais de 

Justiça Avaliadores. 

 O último capítulo destinou-se à análise da Reforma Trabalhista realizada no 

direito brasileiro no ano de 2017, focando na demonstração de suas 

inconstitucionalidades e consequências trazidas à Justiça do Trabalho, afetando sua 

essência e o papel desempenhado por seus diversos atores, como os magistrados, 

os advogados e até mesmo às partes. 

É possível perceber como, a cada ponto analisado, o trabalhador foi perdendo 

a proteção jurisdicional, seja pelos órgãos do Judiciário, seja pelo Ministério do 

Trabalho, seja pelas entidades de classe. A Justiça do Trabalho perde seu espaço 

num cenário em que o negociado se sobrepõe à lei. Os magistrados têm sua 
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autonomia tolhida. Os advogados são colocados em xeque pela exigência de 

instituição do valor de cada pedido na Reclamação Trabalhista em qualquer rito pelo 

qual vá tramitar a ação. O trabalhador, que é o demandante, acuado sob total 

insegurança em ajuizar uma ação, correndo imenso risco de ter o pleito indeferido 

por não conseguir provar suas alegações ou pela não correspondência do valor do 

pedido e, assim, ser condenado ao pagamento de custas e honorários 

sucumbenciais, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita, o que também foi 

dificultado pela nova lei. 

Com a Lei nº 13.467/2017, diversos pontos da Consolidação das Leis 

Trabalhistas foram alterados com a justificativa de necessidade de adequação da 

legislação às novas relações de trabalho. No entanto, o que vimos foram diversas 

incoerências do legislador, confusão das normas e flagrantes inconstitucionalidades, 

tão grotescas que não carecem nem de análise aprofundada para serem 

identificadas. 

O que se objetivou com essa Reforma, no entanto, foi o enfraquecimento da 

Justiça do Trabalho. Em menos de seis meses após a entrada em vigor da nova lei, 

o número de ações na Justiça do Trabalho já havia caído 46% em comparação ao 

mesmo período anterior (CUBAS, 2018). Só contra os bancos essa queda já 

representa 62% (CASTANHO. FERNANDES, 2018). Uma das facetas do discurso 

oficial tenta interpretar a queda como a evolução para a resolução dos conflitos fora 

do Judiciário. No entanto, é nítido que o real motivo é bem diferente. Com a 

supressão de direitos e a aplicabilidade imediata dos termos da nova lei, o 

trabalhador se viu encurralado pelo empresário, verdadeiro favorecido pelo 

legislador da Reforma. Mesmo em casos em que caiba a demanda, o risco de ter 

que arcar com as custas caso não seja deferido o seu pedido, assustou 

demasiadamente o trabalhador, de modo que preferiu não se submeter à chance de 

mais prejuízos. Como exemplo, toda demanda por direito que, para ser comprovado, 

necessite de provas periciais, gera temor no trabalhador, uma vez que, não 

conseguindo comprová-lo, terá que arcar com as despesas com o perito, além dos 

honorários do advogado. 

Ressalte-se ainda a sobreposição do negociado sobre o legislado, quando 

sabemos que o empregado pouca autonomia tem para negociar com quem detém o 

capital. A não exigência de cláusula que estipule a contrapartida só vem a reforçar 
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essa afirmação. Assim, cada vez menos direitos serão conferidos ao trabalhador 

que, obrigado pela necessidade e submetido pela própria legislação trabalhista, 

assinará acordo negociando a perda de direitos conquistados após tantos anos de 

luta e, assim, tendo “negociado”, não terá o que pleitear em juízo. 

Frise-se novamente, a Reforma Trabalhista veio para enfraquecer a Justiça do 

Trabalho, tornando-a obsoleta com o passar do tempo, até que seja proposta sua 

extinção justificada no baixo número de ações trabalhistas contraposto aos altos 

custos dos salários dos servidores e magistrados, além de manutenção dos prédios 

e instalações. Não havendo mais uma Justiça Especializada para a defesa do 

trabalhador, esse será totalmente colocado no ramo do direito civil como parte de 

uma relação obrigacional, o que jamais será verdade, considerando que, por mais 

que se tente, nunca se estará em igualdade de condições com o detentor do capital, 

o que culminará na subversão da lógica das próprias relações jurídicas privadas. 
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