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APRESEnTAçÃO

A Revista da Esmat 13 chega a sua 2ª edição impulsionada 
pelo sucesso da sua primeira publicação, no ano de 2008, fruto 
da qualidade do trabalho editorial e gráfico, mas, sobretudo, da 
riqueza do seu conteúdo. Artigos de Juízes e Procuradores do 
Trabalho, serventuários da Justiça, advogados, alunos e profes-
sores da Escola brindaram os seus leitores com observações pre-
cisas sobre controvérsias atuais do Direito.

Revela-se, a partir de tal constatação, o acerto na publica-
ção do periódico, na certeza de que ele muito contribuirá para o 
enriquecimento dos debates e para a formação dos estudiosos des-
sa ciência, objetivos que constituem a razão de ser da Esmat 13.

A Amatra 13 mais uma vez congratula-se com os autores 
dos artigos, dentre os quais se encontram alguns dos palestran-
tes do seu I Congresso Internacional de Direito Constitucional 
do Trabalho que acontece a partir de hoje, ocasião em que esta 
publicação é apresentada aos seus leitores. Dentre os articulistas 
encontra-se ainda a Juíza Jolia Lucena da Rocha, da 21ª Região, 
vencedora do Prêmio Juiz Ruy Eloy de Monografias, lançado pela 
Amatra 13 também no ano de 2008, cujo trabalho obteve a pre-
miação máxima.

A eles, e a todos os demais envolvidos nos trabalhos de edi-
toração da Revista, registro os sinceros agradecimentos em nome 
da Associação.

João Pessoa, 04 de novembro de 2009.

André Machado Cavalcanti
Presidente da Amatra 13



8 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

Carlos Henrique Bezerra Leite1

1. Acesso à Justiça e sua moderna significação

O chamado movimento universal de “acesso à justiça” pode ser objeto 
de pesquisa nos d iversos compartimentos das ciências sociais, mas é na ciên-
cia do direito e no direito positivo de muitos países que ele assume um novo 
enfoque teórico,2 com o qual se repudia o formalismo jurídico – enquanto 
sistema que identifica o direito sob a perspectiva exclusivamente normativa 
– e se preconiza a inserção de outros componentes reais, como os sujeitos, 
as instituições e os processos, tudo em sintonia com a realidade e o contexto 
social.3

Esse novo enfoque teórico do acesso à justiça espelha, portanto, a 
transmudação de uma concepção unidimensional, calcada no formalismo jurí-
dico, para uma concepção tridimensional do direito, que leva em consideração 
não apenas a norma jurídica em si, mas também os fatos e os valores que a 
permeiam.4

O problema do acesso à Justiça também pode ser compreendido nos 
1 Mestre e Doutor em Direito (PUC/SP). Professor Adjunto de Direito Processual do Trabalho e Direitos Humanos 
(UFES). Professor de Direitos Metaindividuais do Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV). Desembarga-
dor Federal do Trabalho (TRT/ES). Diretor da Escola de Magistratura do TRT/ES. Ex-Procurador Regional do Trabalho. 
Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho. E-mail do autor: chbezerraleite@terra.com.br
2 Mauro Cappellettti, Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à 
justiça, RF 326, p. 121. 
3 Ibid., mesma página.
4 quanto a esse aspecto, merece destaque a teoria tridimensional de Miguel Reale, para quem é preciso “reconhecer-se 
a essencialidade dos princípios éticos, o que explica o freqüente apelo que se volta a fazer a idéias como a de eqüidade, 
probidade, boa-fé etc, a fim de captar-se a vida social na totalidade de suas significações para o homem situado em razão 
de suas circunstâncias”. “Nesse contexto” – prossegue esse notável  jusfilósofo – “parece-me lícito afirmar que o tridimen-
sionalismo jurídico tem o mérito de evitar a redução da Ciência do Direito a uma vaga Axiologia Jurídica, pelo reconheci-
mento de que não são menos relevantes os aspectos inerentes ao plano dos fatos ou à ordenação das normas, o que implica, 
penso eu, uma compreensão dialética e complementar dos três fatores operantes na unidade dinâmica da experiência 
jurídica. Adotada essa posição, o problema da ‘concreção jurídica’ adquire mais seguros pressupostos metodológicos, 
permitindo-nos apreciar, de maneira complementar, a interdisciplinaridade das diversas pesquisas relativas à realidade 
jurídica, sob os prismas distintos da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica, da Ciência do Direito, da Etonologia 
Jurídica etc. A compreensão unitária e orgânica dessas perspectivas implica o reconhecimento de que, não obstante a alta 
relevância dos estudos lógico-lingüísticos, tudo somado, o que há de essencial no Direito é o problema de seu conteúdo 
existencial” (REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, prefácio à 2ª edição, p. XV).
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sentidos geral, restrito e integral. 
No sentido geral, o termo “acesso à Justiça” é concebido como sinô-

nimo de justiça social5, isto é, corresponde à própria concretização do ideal 
universal de justiça. Atribui-se ao Papa Pio XI a utilização primeira da expres-
são “justiça social” como 

“idéia de que todo ser humano tem direito a sua parte nos bens 
materiais existentes e produzidos, e que sua repetição deve ser 
pautada pelas normas do bem comum, uma vez que a realidade 
estava a demonstrar que as riquezas eram inconvenientemente 
repartidas, pois um pequeno número de ricos concentravam os 
bens diante de uma multidão de miseráveis.”6

Essa noção passou a ser incorporada, inicialmente, nas Encíclicas 
Quadragesimo Anno, de 15 de maio de 1931, e Divini Redemporis, de 19 de 
março de 1937. As demais encíclicas que se seguiram adotaram expressamen-
te a locução “justiça social”. Diversos documentos, livros, teses, programas 
partidários e, em alguns ordenamentos jurídicos7, leis constitucionais e ordi-
nárias utilizam largamente a expressão “justiça social” como se existisse um 
consenso semântico e universal. 

O certo, porém, é que justiça social “é uma categoria jurídico-político-
sociológica sobre a qual não há, ainda, um compartilhar comum.”8 De toda 
sorte, há uma clara e forte relação entre o objeto da justiça social e a ques-
tão social. Desde a Rerum Novarum, praticamente em toda doutrina social 
da Igreja o problema do trabalho humano foi considerado a chave da questão 
social.9 

No sentido restrito, a expressão é utilizada no aspecto dogmático de 
acesso à tutela jurisidicional, isto é, uma garantia para que todos tenham di-
reito de ajuizar ação perante o Poder Judiciário. Sob esse prisma, o acesso 
à justiça insere-se no universo formalístico e específico do processo, como 
instrumento de composição de litígios pela via judicial.
5 Do latim justitia. O adjetivo social surge no séc. XIX, com o recrudescimento das crises sócio-econômicas, marcando 
bem seu caráter antiindividualista. Na verdade, porém, desde Platão e Aristóteles a idéia de justiça já se confundia com a de 
justiça social. Os gregos não empregavam o adjetivo social à idéia de justiça, porque aquele era inerente a esta. 
6 Josiane Rose Petry Veronese, Interesses difusos e direitos da criança e do adolescente, p. 25-26.
7 O art. 193 da CF dispõe textualmente: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça sociais”.
8 César Luiz Pasold, Função social do Estado contemporâneo, p. 72.
9 As modificações objetivas que o trabalho humano sofreu ao longo dos tempos, principalmente as anomalias observadas 
no século passado, deram origem à chamada “questão operária” ou “questão proletária”, o que culminou com o surgimento 
de um grande movimento de solidariedade entre os trabalhadores, como reação à exploração do homem pelo capital.
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Finalmente, no sentido integral, acesso à justiça assume caráter mais 
consentâneo, não apenas com a teoria dos direitos fundamentais, mas, tam-
bém, com os escopos jurídicos, políticos e sociais do processo. Sob esse enfo-
que, acesso à justiça é, em derradeira análise, o próprio 

“acesso ao Direito, vale dizer, a uma ordem jurídica justa (= 
inimiga dos desequilíbrios e destituída de presunção de igual-
dade), conhecida (= social e individualmente reconhecida) e 
implementável (= efetiva), contemplando e combinando, a um 
só tempo, um rol apropriado de direitos, acesso aos tribunais, 
acesso aos mecanismos alternativos (principalmente os preven-
tivos), estando os sujeitos titulares plenamente conscientes de 
seus direitos e habilitados, material e psicologicamente, a exer-
cê-los, mediante superação das barreiras objetivas e subjetivas 
(...) e, nessa última acepção dilatada que acesso à justiça signifi-
ca acesso ao poder.”10

Mauro Cappelletti e Bryant Garth,11 em obra que se tornou clássica, 
esclarecem que o problema do acesso à justiça – no sentido integral, ressalta-
mos – pode ser visualizado por meio de três “ondas”. A primeira onda cuida 
de assegurar a assistência judiciária aos pobres; a segunda onda12, também 
cognominada de coletivização do processo, propugna uma adequada repre-
sentação dos interesses coletivos lato sensu, que abrangem os interesses di-
fusos, coletivos (stricto sensu) e individuais homogêneos; a terceira onda 
– também chamada pelos referidos autores de “enfoque do acesso à Justiça” 
– é mais abrangente, porque nela reside uma enorme gama de fatores a se-
rem analisados para melhor aperfeiçoamento da solução dos conflitos. É nessa 
última onda que surgem novos mecanismos judiciais que visam, sobretudo, 
à celeridade do processo, como os juizados especiais de pequenas causas, a 
antecipação de tutela, o procedimento sumaríssimo; além de outros institutos 
alternativos extrajudiciais, como a arbitragem, a mediação, a conciliação, o 
10 Antônio Herman V. Benjamin, A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico - Apontamentos sobre a 
opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor, p. 74-75. Cumpre destacar que a expressão acesso 
ao poder é empregada por esse autor como um dos objetivos do movimento dos consumidores (“consumerismo”) e dos 
ambientalistas (“ambientalismo”) que, insatisfeitos com sua posição de vulnerabilidade e hipossuficiência no mercado e 
diante das grandes empresas poluidoras, intentam obter nas chamadas sociedades (supostamente) pluralistas, uma parcela 
do poder político.
11 Mauro Cappelletti, Briant Garth, Acesso à justiça, passim. 
12 Essa segunda onda é também denominada por Mauro Cappelletti de “obstáculo organizacional no movimento de acesso 
à justiça” (Os métodos alternativos de solução dos conflitos no quadro do movimento universal de acesso à justiça, RF 
326, p. 122).
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termo de compromisso de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Pú-
blico etc.

A bem ver, porém, o problema do acesso à justiça também foi estuda-
do por Enrique Véscovi, para quem:

“La moderna teoría general del proceso se plantea toda la pro-
blemática derivada de las nuevas condiciones de la sociedad, 
las cuales, naturalmente, tienen influencía sobre el derecho y la 
justicia. En nuestra época se ha planteado, quizá com mayor én-
fasis, el problema de la dificultad del acceso a la justicia para 
ciertas personas. Decimos con mayor énfasis, por cuanto ese 
problema es tan viejo como el de la propia sociedad, el derecho 
y la justicia”.13

Vê-se, assim, que a nova concepção de acesso à justiça passa, a 
fortiori, pela imperiosa necessidade de se estudar a ciência jurídica pro-
cessual e seu objeto num contexto político, social e econômico, o que exige 
do jurista e do operador do direito o recurso constante a outras ciências, 
inclusive a estatística, que lhe possibilitarão uma melhor reflexão sobre 
a expansão e complexidade dos novos litígios para, a partir daí, buscar 
alternativas de solução desses conflitos.14

Como bem observa Francisco Barros Dias, parafraseando Kazuo 
Watanabe, acesso à Justiça deve significar não apenas o “acesso a um pro-
cesso justo, o acesso ao devido processo legal”15, mas também a garantia 
de acesso 

“a uma Justiça imparcial; a uma Justiça igual, contraditória, dia-
lética, cooperatória, que ponha à disposição das partes todos os 
instrumentos e os meios necessários que lhes possibilitem, con-
cretamente, sustentarem suas razões, produzirem suas provas, 
influírem sobre a formação do convencimento do Juiz.”16 

13 Teoría general del proceso, p. 319.
14 Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, p. 24-25. No mesmo sentido, Mauro Cappelletti: “O papel da 
ciência jurídica, aliás, o papel dos operadores do direito em geral, torna-se assim mais complexo, porém igualmente muito 
mais fascinante e realístico. Para exemplificar, ele não se cinge a descrever as normas, formas e procedimentos aplicáveis 
aos atos de instauração de um processo judicial ou de interposição de um recurso; deve também levar em consideração 
os custos a suportar, o tempo necessário, as dificuldades (inclusive as psicológicas) a superar, os benefícios a obter etc.” 
(Métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à justiça, RF 326, p. 122).
15 Francisco Barros Dias, Processo de conhecimento e acesso à justiça (tutela antecipatória), p. 212.
16 Ibid., mesma página.
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No sentido integral, acesso à justiça significa também acesso à infor-
mação e à orientação jurídica, e a todos os meios alternativos de composição 
de conflitos, pois o acesso à ordem jurídica justa é, antes de tudo, uma ques-
tão de cidadania. Trata-se da participação de todos na gestão do bem comum 
através do processo, criando o chamado “paradigma da cidadania responsável. 
Responsável pela sua história, a do país, a da coletividade. Nascido de uma 
necessidade que trouxe à consciência da modernidade o sentido democrático 
do discurso, ou seja, o desejo instituinte de tomar a palavra, e ser escutado. É 
necessário, portanto, que também a jurisdição seja pensada com vários esco-
pos, possibilitando o surgir do processo como instrumento de realização do 
poder que tem vários fins”17.

Revelando a experiência do direito canadense, Nicole L’Heureux18 
salienta que uma das soluções preconizadas nos últimos anos foi a de prio-
rizar a melhora de facilidades de acesso ao poder judiciário, mediante duas 
idéias fundamentais: um sistema que seja acessível a todos e um sistema que 
produza resultados individual e socialmente justos. Esse autor indica que as 
ações coletivas e o juizado de pequenas causas foram criados para atingir 
esses objetivos.

Tendo em vista os objetivos específicos deste estudo, interessa-nos o 
enfoque da “segunda onda” ou “obstáculo organizacional” de acesso à justiça 
referido por Cappelletti, é dizer, aquele que estuda os sistemas e institutos 
jurídicos de promoção da defesa judicial coletiva dos interesses ou direitos 
metaindividuais. 

2. Os sistemas mundiais de acesso coletivo à Justiça

O problema do acesso coletivo à justiça tem sido objeto de estudos 
em diversos países, sendo possível identificar três sistemas que apresentam 
diferentes soluções:19

a) o publicista, no qual a legitimação para defender os interes-
ses metaindividuais é confiada a órgãos públicos, tais como o 
Ministério Público francês,20 o Ombudsman dos países escan-
dinavos, a Prokouratoura soviética e o Attorney General norte-

17 Op.cit., mesma página.
18 Acesso eficaz à justiça: juizado de pequenas causas e ações coletivas, p. 6.
19 Enrique Vescovi, La participación de la sociedad civil en el processo. La defensa del interés colectivo y difuso. Las 
nuevas formas de legitimación, p. 168-175.
20 Segundo Enrique Vescovi (op. cit., p. 169), esta solução é também adotado na maioria dos países latino-americanos.
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americano;  
b) o privatista, que confere a legitimação para defender tais in-
teresses à iniciativa dos particulares, é dizer, dos próprio indiví-
duos. É o sistema adotado nas relator actions e nas class actions 
dos países de common law;
c) o associacionista, que é fundado no reconhecimento da ca-
pacidade dos grupos sociais ou associações privadas para repre-
sentar, em juízo, os interesses públicos ou metaindividuais. Tal 
sistema é o que conta com um número crescente de adeptos e 
tem sido adotado na maioria dos países do continente europeu e 
em alguns países latino-americanos. No início, restrito a maté-
rias decorrentes de conflitos de trabalho; atualmente, ampliado 
para matérias concernentes à proteção do meio ambiente, consu-
midor, patrimônio social e cultural. 

3. O sistema brasileiro de acesso metaindividual à Justiça 

O direito brasileiro, segundo nos parece, adotou solução eclética, na 
medida em que harmonizou os três sistemas já mencionados. E isto porque, 
no nosso ordenamento, a legitimação ad causam em tema de interesses me-
taindividuais é conferida: 

a) aos órgãos públicos (com destaque para o Ministério Público), 
nas ações civis públicas ou coletivas destinadas a defesa de interes-
ses difusos, coletivos e individuais homogêneos;
b) às associações civis, nas mesmas condições conferidas ao Minis-
tério Público para a promoção das ações coletivas; 
c) ao cidadão, na ação popular que tenha por escopo, principalmen-
te, a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa.

A bem ver, o problema do acesso à Justiça ganhou nova dimensão a 
partir da Constituição Federal de 1988 que, inovando substancialmente em 
relação à Carta que lhe antecedeu, catalogou os princípios da inafastabilidade 
do controle jurisdicional21 e do devido processo legal no rol dos direitos e ga-
rantias fundamentais, especificamente, no capítulo concernente aos direitos e 

21 Também chamado de princípio da proteção judiciária (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 
p. 376), princípio da indeclinabilidade da jurisdição, princípio da demanda ou princípio do direito de ação (Nelson Nery 
Junior, Código de processo civil comentado, p. 90-91).
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deveres individuais e coletivos.22

Amplia-se, então, no plano mais elevado do nosso ordenamento, o 
conceito jurídico de acesso ao Poder Judiciário, não somente para a tutela 
jurisdicional na hipótese de lesão, mas, também, na de ameaça a direito. 

E mais, a expressão “direito”, embora esteja gramaticalmente empre-
gada no singular, comporta interpretação extensiva e sistemática, isto é, abar-
ca tanto os “direitos” como os “interesses”23, quer sejam “individuais”, quer 
sejam “coletivos” lato sensu.24

4. Os princípios constitucionais de acesso à Justiça 

Não é incorreto afirmar, pois, que esses dois princípios constitucionais 
– indeclinabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e devido processo legal 
(CF, art. 5º, incisos LIV e LV) – servem de aporte à temática do efetivo acesso, 
tanto individual quanto coletivo, ao Poder Judiciário brasileiro.

Nesse passo, e considerando a existência de diversas normas constitu-
cionais e infraconstitucionais criadoras de direitos e garantias metaindividuais, 
bem como a atual tendência legislativa em ampliar e regular a proteção desses 
“novos direitos”, salta aos olhos que o ortodoxo modelo liberal-individualis-
ta, inspirador do CPC e da CLT (Título X, Capítulo III), mostra-se inválido, 
insuficiente, inadequado e ineficaz para solucionar os novos conflitos civis e 
trabalhistas de massa, pois como adverte Marcelo Abelha Rodrigues, 

“tratar-se-ia de, por certo, se assim fosse, uma hedionda forma 
de inconstitucionalidade, na medida em que impede o acesso 
efetivo à justiça e fere, em todos os sentidos, o direito processual 
do devido processo legal. Isto porque, falar-se em devido pro-

22 Diz o art. 5º, inciso XXXV, da CF: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A 
Constituição brasileira de 1969, em seu art. 153, § 3º, dispunha: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesão a direito individual”. 
23  É despicienda a distinção entre direito e interesse, como já vimos no item I do capítulo II supra. Mesmo porque, alguns 
remédios constitucionais têm por objeto a defesa tanto de direitos como de interesses, como é o caso, v. g., do mandado de 
segurança, que protege direito individual (CF, art. 5º, LXIX) ou interesses coletivos (idem, art. 5º, LXX, b); do mandado 
de injunção, que protege direitos e liberdades (idem, art. 5º, LXXI); da ação civil pública, que protege interesses difusos e 
coletivos, além de outros coletivamente considerados (idem, art. 129, III); da legitimação dos sindicatos para defenderem 
judicialmente direitos e interesses individuais ou coletivos da categoria (idem, art. 8º, III).
24 Cf. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 178-179. No mesmo sentido, Nelson Nery Junior: 
“Em redação mais técnica do que a do art. 153, § 4º, da CF de 1969, que dizia lesão de direito ‘individual’, o novo texto 
consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também conhecido como princípio do direito de ação. 
Isto quer dizer que todos têm acesso à justiça para postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativamente a 
um direito. Estão aqui contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e coletivos” (Princípios do 
processo civil na constituição federal, p. 91).
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cesso legal, em sede de direitos coletivos lato sensu, é, inexora-
velmente, fazer menção ao sistema integrado de tutela processu-
al trazido pelo CDC (Lei 8.078/90) e LACP (Lei 7.347/85).”25

Por outro lado, a enorme gama de direitos sociais criados pela Cons-
tituição Federal de 1988 ficariam no limbo se o legislador constituinte tivesse 
mantido o sistema ortodoxo de acesso individual à jurisdição, tal como pre-
visto na Carta de 1967 (art. 150, § 4º), mantido com a EC n. 1/69 (art. 153, 
§ 4º), que somente permitiam o direito de ação nos seguintes termos: “a lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito 
individual”. 

Com efeito, a atual Constituição da República que, na verdade, encer-
ra a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, rompe definitivamente 
com a clássica idéia de que apenas os direitos individuais  mereceriam prote-
ção estatal.

Vê-se, pois, que o novo texto constitucional substituiu propositada-
mente a expressão “qualquer lesão a direito individual”, por outra que permi-
tisse o alargamento do acesso ao Poder Judiciário aos novos direitos e inte-
resses metaindividuais. Para tanto, o art. 5º, XXXV, da CF/88, em harmonia 
com o enunciado no seu Título II, Capitulo I (“Dos Direitos e Deveres Indivi-
duais e Coletivos”), prescreve que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Está aí consagrado o novo princípio 
da inafastabilidade jurisdicional que é destinado tanto para a proteção dos 
direitos ou interesses individuais quanto para a dos direitos ou interesses me-
taindividuais.26

5. O novo sistema integrado de acesso metaindividual à Justiça 

Esse moderno sistema integrado de acesso coletivo à justiça é imple-
mentado por aplicação direta de normas jurídicas da CF (arts. 5º, XXXV, LIV, 
LXX, LXXI e LXXIII, 8º, III, 127 e 129, III e § 1º), da LACP (arts. 1º, 5º e 
21), do CDC (Título III: arts. 81, 90, 91 a 100, 103 a 104) e, por aplicação 
subsidiária, das normas do CPC, desde que estas não sejam incompatíveis 
com aquelas. 

Alguns processualistas apelidaram esse novo sistema de “jurisdição 
25 Marcelo Abelha Rodrigues, Elementos de direito processual civil, v. 1, p. 73.
26 O princípio da inafastabilidade juridicional é também chamado de princípio da proteção judiciária, princípio da indecli-
nabilidade da jurisdição, princípio da demanda ou princípio do direito de ação (Nelson Nery Junior, Código de processo 
civil comentado, p. 90-91).
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civil coletiva”,27 o que implica dizer que, atualmente, a “jurisdição civil”28 
abrange dois sistemas: o da tutela jurisdicional individual, regido basica-
mente pelo CPC, e o da tutela jurisdicional coletiva (ou “jurisdição civil 
coletiva”), disciplinado, em linhas gerais, pelo sistema integrado de normas 
contidas na CF, na LACP, no CDC e, subsidiariamente, no CPC.

Com relação ao direito processual do trabalho, pode-se inferir que, 
com a promulgação da CF, de 1988, do CDC, de 1990, e, mais tarde, da LOM-
PU,29 de 1993, a “jurisdição trabalhista” passou a ser constituída de três 
sistemas: 

a) o primeiro, que passaremos a chamar de jurisdição traba-
lhista individual, é destinado aos tradicionais “dissídios indivi-
duais” utilizados para solução das reclamações (rectius, ações) 
individuais ou plúrimas.30 Seu processamento é regulado pelo 
Título X, Capítulo III, da CLT e, subsidiariamente, pelo CPC, a 
teor do art. 769 consolidado; 
b) o segundo, doravante denominado jurisdição trabalhista 
normativa, é voltado para os dissídios coletivos de interesses, 
nos quais se busca, por intermédio do Poder normativo exer-
cido originalmente pelos Tribunais do Trabalho (CF, art. 114, § 
2º), a criação de normas trabalhistas aplicáveis às partes figu-
rantes do “dissídio coletivo” e seus representados. Seu proces-

27  Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de direito ambiental brasileiro, p. 218, sublinha que “falar em devido processo 
legal em sede de direitos coletivos lato sensu é fazer menção à aplicação de um outro plexo de normas e não do tradicional 
Código de Processo Civil, sob pena de assim violarmos a Constituição, impedindo o efetivo acesso à justiça. Esse outro 
plexo de normas inova o ordenamento jurídico, instituindo o que passaremos a chamar de jurisdição civil coletiva. Esta 
é formada basicamente por dois diplomas legais: o CDC (Lei n. 8.078/90) e a LACP (Lei n. 7.347/85)”. No mesmo sen-
tido, Marcelo Abelha Rodrigues, op. cit., p. 111-112. Esse autor reconhece, com razão, que embora a jurisdição seja una, 
é possível distinguir, para fins meramente didáticos, a “jurisdição civil coletiva”, disciplinadora do “conjunto de regras 
processuais que devem ser aprioristicamente utilizadas na tutela processual coletiva”, da tradicional jurisdição civil indivi-
dual. Ada Pellegrini Grinover e Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, também exaltam a unidade 
da jurisdição, mas admitem que devido a problemas relacionados à distribuição da “massa de processos” entre “Justiças”, 
bem como a critérios para essa distribuição (que são, em rigor, matérias concernentes à problemática da competência) é 
possível falar em espécies de jurisdição, como a jurisdição civil e penal, a jurisdição comum e especial, jurisdição superior 
e inferior, jurisdição de direito e de eqüidade etc. (Teoria geral do processo, p. 122-127). 
28  Nelson Nery Junior salienta que: “Como lei geral do processo não penal no Brasil, o CPC aplica-se subsidiariamente às 
ações coletivas. quando se fala em processo civil coletivo, portanto, deve-se ter em consideração as normas constitucio-
nais sobre o tema (v. g. CF 5º XXI, XXXII, LXX, LXXIII), a LACP, o CDC 81/104 (parte processual) e, por derradeiro, 
a aplicação subsidiária do CPC.” (O processo do trabalho e os direitos individuais homogêneos – um estudo sobre a ação 
civil pública trabalhista, Revista LTr 64-02/153).
29  Antes da LOMPU (LC 75/93), cujo art. 83, III, prevê expressamente a competência da Justiça do Trabalho para a ação ci-
vil pública trabalhista, havia acirradas discussões sobre o cabimento dessa espécie de ação coletiva no âmbito do processo 
do trabalho. Daí a inexpressiva utilização do CDC, não obstante o disposto no art. 21 da LACP, nesse ramo especializado 
do Judiciário pátrio.  
30 Ou simplesmente litisconsórcio ativo, segundo alguns.
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samento é regulado pelo Título X, Capítulo IV, da CLT e, subsi-
diariamente, o CPC, por força da regra contida no mencionado 
art. 769 do texto obreiro;
c) o terceiro e último sistema31, aqui cognominado de jurisdi-
ção trabalhista metaindividual, é vocacionado, basicamente, 
à tutela preventiva e reparatória dos direitos ou interesses 
metaindividuais, que são os difusos, os coletivos e os individu-
ais homogêneos. 

O exercício da jurisdição trabalhista metaindividual é feito, basica-
mente, pela aplicação direta e simultânea de normas jurídicas da CF (artigos 
129, III e IX; 8º, III e 114), da LOMPU (LC n. 75/93, artigos 83, III; 84, caput 
e 6º, VII, a e b), da LACP (Lei n. 7.347/85) e pelo Título III do CDC (Lei n. 
8.078/90), restando à CLT e ao CPC o papel de diplomas legais subsidiários. 

Na jurisdição trabalhista metaindividual, diferentemente da jurisdição 
trabalhista normativa, não há criação de normas, e sim aplicação, pela Justiça 
do Trabalho, do direito (ou interesse) preexistente.  

A expressão “jurisdição trabalhista metaindividual” é aqui empregada 
para diferenciá-la do tradicional sistema trabalhista de solução de conflitos 
coletivos de interesses, consubstanciado no exercício do Poder Normativo e 
historicamente utilizado, como já apontado, para a criação de normas coleti-
vas de trabalho aplicáveis no âmbito das categorias profissional e econômica.

Para tornar efetiva a garantia constitucional do acesso dos trabalha-
dores a essa nova jurisdição trabalhista metaindividual é condição neces-
sária a aplicação apriorística do novo sistema normativo de tutela coletiva 
integrado pela aplicação direta das normas contidas na CF, LOMPU, LACP 
e pelo Título III do CDC. Noutro falar, somente na hipótese de lacuna desse 
novo sistema coletivo de acesso à justiça (CF-LOMPU-LACP-CDC) ou se 
algumas de suas disposições forem incompatíveis com os princípios pecu-
liares do processo do trabalho, aí, sim, poderá o juiz do trabalho socorrer-se 
da aplicação subsidiária da CLT, do CPC e de outros diplomas normativos 

31 Em outro escrito de nossa autoria, já alertávamos que: “Com a vigência da Constituição de 1988, do CDC, que deu nova 
redação ao art. 1º, inciso IV da LACP, alargando o espectro tutelar da ação civil pública, e da LOMPU (Lei Complementar 
n. 75/93, art. 83, III c.c. art. 6º, VII, a e d), que acabou com a antiga polêmica a respeito da competência da Justiça do 
Trabalho para a referida ação coletiva, não há mais dúvida de que a jurisdição trabalhista passa a abarcar um terceiro 
sistema, que é o  vocacionado à tutela preventiva e reparatória dos direitos ou interesses metaindividuais, a saber: os 
difusos, os coletivos stricto sensu e os individuais homogêneos. O fundamento desse novo sistema de acesso coletivo ao 
judiciário trabalhista repousa nos princípios constitucionais da indeclinabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e do 
devido processo legal (idem, incisos LIV e LV)...” (Carlos Henrique Bezerra Leite, Tendências do direito processual do 
trabalho e a tutela dos interesses difusos, p. 228).
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processuais pertinentes.32

Não é exagerado afirmar, portanto, que em tema de proteção a direitos 
ou interesses metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos), 
à míngua de disciplinamento legislativo próprio e específico no direito proces-
sual do trabalho, opera-se uma inversão da regra clássica do art. 769 da CLT33. 
E isso decorre, como já frisamos alhures, do novo enfoque do acesso coletivo 
à justiça, consubstanciado nos princípios da indeclinabilidade da jurisdição 
e do due process of law, que estão desenhados no rol dos direitos e garantias 
fundamentais na Constituição Federal.

Pode até parecer canhestra aos juslaboralistas e aos operadores do di-
reito laboral a aplicação supletória da CLT nos conflitos submetidos à cogni-
ção da Justiça do Trabalho. Mas é preciso insistir: em matéria de interesses ou 
direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, dada a ine-
xistência de legislação trabalhista específica, principalmente pelo fato de que 
o “velho” dissídio coletivo de interesses revela-se absolutamente inadequado 
para tutelar esses “novos direitos”, a jurisdição trabalhista metaindividual 
é a única capaz de assegurar a adequada e efetiva tutela constitucional a esses 
novos direitos ou interesses.  Mesmo porque, sabe-se que o único dispositivo 
legal a tratar dos interesses metaindividuais trabalhistas é o art. 83, inciso III, 
da LOMPU e, ainda assim, ele só cuida da competência e da legitimação do 
Ministério Público do Trabalho para promover a ação civil pública no âmbito 
da Justiça do Trabalho, o que deixa patente a inadequação, e porque não dizer 
a invalidade, da atual legislação laboral em tema de proteção judicial aos inte-
resses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos.

Poder-se-ia, por outro lado, objetar a aplicação desse novo sistema integrado 
(CF, LOMPU, LACP, CDC) no processo do trabalho, com base no próprio CDC que, 
em seu art. 3º, § 2º, in fine, exclui do conceito de “serviço” as “atividades decorrentes 
das relações de caráter trabalhista”. Todavia, a finalidade ontológica desse dispositivo 
é apenas conceituar “serviço” para fins de caracterizar o fornecedor, ou seja, ele diz 
respeito apenas às relações de caráter material, nada dispondo sobre relações processu-
ais de caráter coletivo previstas no Título III (parte processual) do CDC.34

32 Reformulamos, assim, a posição que assumimos anteriormente quando sustentávamos que a aplicação subsidiária, in 
casu, seria da LACP, do CDC (Título III), da LOMPU, da LONMP (cf. Carlos Henrique Bezerra Leite, Ministério público 
do trabalho, p. 104).
33 Diz o art. 769 da CLT, in verbis: “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito pro-
cessual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas deste Título.”
34 Segundo Nelson Nery Junior (O processo do trabalho e os direitos individuais homogêneos – um estudo sobre a ação 
civil pública trabalhista, Revista LTr 64-02/153), “não só o Título III do CDC (arts. 81/104) se aplica às ações coletivas 
tout court, mas o sistema processual do CDC como um todo, já que lex dixit minus quam voluit. Por exemplo, o princípio 
da facilitação da defesa dos titulares do direito transindividual (ou dos titulares do direito de ação coletiva) em juízo, 
do qual a inversão do ônus da prova é espécie (CDC, art. 6º, VIII) é perfeitamente aplicável a toda ação coletiva. Como 
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Aliás, de lege lata, o conceito de interesses ou direitos difusos, coleti-
vos e individuais homogêneos só é encontrado no Título III do CDC, especifi-
camente, no parágrafo único do art. 81 deste diploma legal. 

Ademais, dada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e 
julgar a ação civil pública, ex vi do disposto no art. 83, III, da LOMPU, implica 
reconhecer que, à míngua de legislação especial disciplinadora deste tipo de 
demanda coletiva na “jurisdição trabalhista”, as disposições contidas na LACP 
e na parte processual do CDC são inteiramente aplicáveis a este tipo de ação 
coletiva. Tanto é assim que o art. 21 da LACP determina expressamente:

“Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos 
e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da 
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor”.35

E o art. 90 do CDC, por sua vez, manda aplicar 

“às ações previstas neste Título as normas do Código de Proces-
so Civil e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no 
que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas 
disposições.”

Ora, se é a própria LACP que, como único diploma legal a dispor 
sobre o cabimento da ação civil pública na Justiça do Trabalho, determina a 
aplicação da parte processual do CDC (Título III), é irrecusável que ambos 
formam, como expõe Kazuo Watanabe:

“A mais perfeita interação entre o Código e a Lei n. 7.347, de 
24.07.85, está estabelecida nos arts. 90 e 110 usque 117, de sorte 
que estão incorporados ao sistema de defesa do consumidor (e 

princípio geral, não se encontra na parte especial do Título III do CDC. É induvidoso, entretanto, que se aplica às ações 
coletivas”. No mesmo sentido: Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação civil pública trabalhista: análise de alguns pontos 
controvertidos, passim; Jorge Pinheiro Castelo, O direito processual do trabalho na moderna teoria geral do processo, p. 
358-360.; Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, passim. 
35 Nelson Nery Junior, op. cit., mesma página, acentua que a parte processual do CDC tem uma ultra-eficácia dada pelo 
art. 21 da LACP. A razão lógica dessa ultra-eficácia é explicada pelo fato de a LACP ser insuficiente para sistematizar o 
processo e o procedimento das ações coletivas para a defesa dos direitos difusos e coletivos em juízo, como, por exemplo, 
ao tratar da coisa julgada, no art. 16, cuida apenas de um interesse, o difuso, e nada alude aos interesses coletivos e indi-
viduais homogêneos. Aliás, os interesses individuais homogêneos somente passaram a ser objeto da ação civil pública por 
força do art. 117, que acrescentou o art. 21 à LACP. A tutela da obrigação de fazer e não fazer, com execução específica, 
bem como a ação inibitória (CDC, art. 35 e 84) são outros exemplos de lacuna da LACP. 
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a defesa coletiva do trabalhador, acrescentamos) as inovações 
introduzidas pela referida lei especial, da mesma forma que to-
dos os avanços do Código são também aplicáveis ao sistema de 
tutela de direitos criado pela Lei n. 7.347.”36   

 
Daí a observação de Nelson Nery Junior, quando afirma ser

“razoável, pois, que a LACP mande aplicar às ações coletivas e indi-
viduais a parte processual do CDC, naquilo que for cabível. De con-
seqüência, não é de estranhar-se a invocação de dispositivos proces-
suais do Código de Defesa do Consumidor em ações trabalhistas, 
ambientais, tributárias, na defesa de índios, de idosos etc.”37

Por isso, leciona esse consagrado processualista, 

“é que não se pode ajuizar ação coletiva, nem defender-se em 
ação coletiva, tampouco decidir ação coletiva sem levar-se em 
conta todo o complexo normativo do processo civil coletivo.”38 

No mesmo sentido é o pensamento de Ada Pellegrini Grinover, para quem

“os dispositivos processuais do Código se aplicam, no que cou-
ber, a todas as ações em defesa de interesses difusos, coletivos, 
ou individuais homogêneos, coletivamente tratados.”39

Essa ilustre processualista observa que, em função da coisa julgada 
coletiva constante do CDC, os dispositivos processuais do CDC, pelo menos 
até a edição de disposições específicas que venham a disciplinar diversamente 
a matéria, são aplicáveis a toda e qualquer ação coletiva.40 E exemplifica com 
a coisa julgada na ação coletiva intentada pelo sindicato (CF, art. 8º, III), ainda 
sem assento próprio na legislação trabalhista específica, que deverá reger-se 
pelo estatuído no Cap. IV do Título III do Código; as ações promovidas por 
associações (CF, art. 5º, XXI); as ações propostas por entidades de proteção 

36 Código brasileiro de defesa do consumidor, p. 616.
37 Nelson Nery Junior, op. cit., p. 153.
38 Ibid., p. 154.
39 Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 717.
40 Ada Pellegrini Grinover, op. cit., mesma página.
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aos índios, em prol de seus interesses coletivamente considerados.41

Numa palavra, a não aplicação desse novo sistema integrado para a tu-
tela dos interesses ou direitos metaindividuais trabalhistas importa violação: 

a) às normas que estabelecem a competência da Justiça do Tra-
balho e a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para 
a ação civil pública trabalhista42 (LOMPU, art. 83, III, c.c. art. 
6º, VII, a e b);
b) às disposições processuais da LACP e do Título III do CDC;
c) aos princípios constitucionais que asseguram o acesso
(metaindividual) dos trabalhadores à Justiça do Trabalho.

6. Considerações finais: necessidade de uma nova mentalidade 
 
É óbvio que a implementação da jurisdição (civil e trabalhista) me-

taindividual requer uma nova postura de todos os que lidam com a questão da 
justicialidade dos direitos humanos. 

É preciso que as inteligências tenham como norte a efetivação do 
acesso – individual e metaindividual – dos fracos e vulneráveis, como consu-
midores, trabalhadores, crianças, adolescentes, idosos, os excluídos em geral, 
não apenas ao aparelho judiciário e à democratização das suas decisões, mas, 
sobretudo, a uma ordem jurídica justa. 

Para tanto, é condição necessária a formação de uma nova mentalida-
de,43 que culmine com uma autêntica transformação cultural não apenas dos 
juristas, juízes e membros do Ministério Público e demais operadores jurí-
dicos, mas, também dos governantes, dos empresários, dos ambientalistas e 
sindicalistas. 

A efetivação do acesso coletivo à justiça exige, sobretudo, um “pen-
sar coletivo”, que seja consentâneo com a nova ordem política, econômica e 
social implantada em nosso ordenamento jurídico a partir da Carta Magna de 
1988.

41 Ibid., mesma página.
42 Exemplifique-se com o seguinte julgado do Pretório Excelso: “COMPETÊNCIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDI-
ÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação civil pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à 
preservação do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da 
Justiça do Trabalho” (STF-RE 206.220/MG, 2ª T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.3.1999, DJ 17.9.1999, p. 58). No mesmo 
sentido: “Ação Civil Pública. Justiça do Trabalho. Competência. É competente esta Justiça Especializada para apreciar 
e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na defesa dos interesses coletivos e difusos do 
trabalhador menor, na forma estatuída nos artºs. 114, da Constituição Federal e 83, III, da Lei Complementar nº 75/93” 
(TRT-2ª Reg. - 6ª T., RO. 02980566840, Ac. 200000356616, relª. Juíza Maria Aparecida Duenhas, DOE-PJ 28.7.2000). 
43 Kazuo Watanabe, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 610-611. 



22

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

quanto ao Ministério Público, o 127 da Constituição de 1988 deixa 
evidente o seu novo papel político no seio da sociedade brasileira, pois a ele 
foi cometida a nobre missão de promover a defesa não apenas do ordenamen-
to jurídico e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, mas também do 
regime democrático.

Deixa, pois, o Ministério Público a função de mero custos legis, para 
se transformar em agente político, cuja função institucional é zelar44 pela so-
berania e representatividade popular; pelos direitos políticos; pela dignidade 
da pessoa humana; pela ordem social (valor social do trabalho) e econômica 
(valor social da livre iniciativa); pelos princípios e objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil; pela independência e harmonia dos Pode-
res constituídos; pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 
publicidade e eficiência relativos à Administração Pública; pelo patrimônio 
público e social; pelo meio ambiente em todas as suas formas, inclusive o do 
trabalho etc. 

É preciso substituir a velha e ultrapassada expressão custos legis pela 
de custos iuris, pois esta abrange não apenas a lei em sentido estrito, mas, tam-
bém, os princípios, os valores e os objetivos fundamentais que se encontram 
no vértice do nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, adverte Ronaldo Porto Macedo Júnior:

“O novo perfil institucional traçado pela Constituição Federal 
de 1988 e as novas funções na tutela dos interesses sociais de 
natureza transindividual firmaram o novo perfil do Ministério 
Público enquanto órgão agente, tornando cada vez mais eviden-
te o anacronismo de certas formas de intervenção como custos 
legis em processos de natureza eminentemente individual e pri-
vada (...) Fortalecia-se, assim, a nova identidade do Ministério 
Público brasileiro enquanto instituição voltada para a tutela dos 
interesses sociais, uma espécie de ombudsman não eleito da so-
ciedade brasileira”45.         

As transformações e a complexidade das relações sociais, o aumento 
da pobreza e do desemprego, a banalização da violência, a generalização do 
descumprimento da legislação, a flexibilização do Direito do Trabalho, a cria-

44 Ver art. 5º da Lei Complementar n. 75, de 20.5.93.
45 Ronaldo Porto Macedo Júnior, Ministério público brasileiro: um novo ator político, in Ministério Público II: democra-
cia, p. 107.
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ção de novos institutos jurídicos e a massificação dos conflitos estão a exigir 
um aperfeiçoamento técnico multidisciplinar e permanente dos membros do 
Ministério Público.

Não basta, contudo, o aperfeiçoamento técnico. É preciso, paralela-
mente, que as escolas do Ministério Público incluam entre as suas finalidades, 
a exemplo do que se dá com o Ministério Público nas modernas democracias 
sociais, a formação e informação dos futuros promotores e procuradores a 
respeito dos valores da ética republicana e democrática consagrada na nossa 
Constituição de 198846.

No que concerne aos juízes, decididamente, a Constituição cidadã, 
como foi batizada por Ulisses Guimarães, também lhes atribui o papel político 
de agente de transformação social. 

Não é por outra razão que o art. 93, inciso IV, da CF determina que a 
lei complementar que disporá sobre o Estatuto da Magistratura nacional de-
verá observar, como princípio, “a previsão de cursos oficiais de preparação e 
aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e promoção 
na carreira” (grifos nossos). 

E nem poderia ser diferente, pois a crescente complexidade das rela-
ções sociais; as transformações sociais rápidas e profundas; a criação assiste-
mática de leis que privilegiam mais a eficácia de planos econômicos do que 
a eqüidade e a justiça das relações jurídicas; a crescente administrativização 
do direito que é utilizado como instrumento de governo, economia de massa 
a gerar intensa conflituosidade; a configuração coletiva dos conflitos de inte-
resses relativos a relevantes valores da comunidade, como o meio ambiente e 
outros interesses difusos exigem o recrutamento mais aprimorado de juízes e 
seu permanente aperfeiçoamento cultural47. 

Trata-se de aperfeiçoamento multidisciplinar, que abrange não apenas 
o direito, como também a sociologia, a economia, a psicologia, a política, en-
fim, “um aperfeiçoamento que propicie a visão global do momento histórico e 
do contexto sócio-econômico-cultural em que atuam os juízes”48. 

Somente assim, salienta Kazuo Watanabe, “teremos uma Justiça mais 
rente à realidade social e a necessária mudança de mentalidade pelos operado-

46 João Francisco Sauwen Filho, Ministério público brasileiro e o estado democrático de direito, p. 230.
47 Kazuo Watanabe, Apontamentos sobre tutela jurisdicional dos interesses difusos (necessidade de processo dotado de 
efetividade e aperfeiçoamento permanente dos juízes e apoio dos órgãos superiores da justiça em termos de infra-estru-
tura material e pessoal), in Ação civil pública – Lei 7.347/85 – reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação / 
coord. Édis Milaré, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995, p. 327-328.
48 Idem, mesma página.
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res do Direito, que torne factível o acesso à ordem jurídica mais justa”49. 
A par do aperfeiçoamento dos juízes, faz-se necessário um apoio 

decisivo aos mesmos pelos órgãos de cúpula do Judiciário, tal como ocorre 
atualmente no seio do Ministério Público, que vem criando Coordenadorias 
Especializadas de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, além de outros 
órgãos destinados à pesquisa permanente, à orientação e ao apoio material de 
seus membros.

Para implementar a judicialização dos direitos humanos, em especial 
os direitos sociais, é condição necessária exigir do Estado, dos corpos inter-
mediários e da sociedade, principalmente dos operadores jurídicos, o respeito 
aos princípios e objetivos fundamentais da República, o que requer uma pos-
tura ética, educativa e democrática.

Afinal, enquanto existir um direito humano desrespeitado, não haverá 
paz, democracia e justiça para todos.

49 Op. cit., p. 328.



25

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

7. REFERÊnCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos e. A insurreição da aldeia global 
contra o processo civil clássico. Apontamentos sobre opressão e a libertação 
judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: MILARÉ, Édis (coord.) Ação 
civil pública – Lei 7.347/85 – Reminiscências e reflexões após dez anos de 
aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 70-151.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campos, 1992. 

______. Teoria general del derecho. Trad. Jorge Guerrero R. 2. ed. Santa Fe 
de Bogotá: Temis, 1999.

______. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Trad. Maria Celeste C. J. 
Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.

______. Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto. Mila-
no: Edizioni di Comunità, 1977.

CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no 
quadro do movimento universal de acesso à justiça. Revista Forense. Rio de 
Janeiro: Forense, v. 326, p. 121-130, abr./jun. 1994. 

______. O Acesso dos Consumidores à Justiça. Revista de Processo. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, n. 62, p. 204-210, 1991.

______. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Re-
vista de Processo n. 5:128-159. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan-mar, 
1977.

CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gra-
cie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.

DIAS, Francisco Barros. Processo de conhecimento e acesso à justiça (tutela 
antecipatória). Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: AJURIS, n. 66, p. 212-220, mar. 1996.



26

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

FERRAz, Antônio Celso de Camargo, MILARÉ, Edis, NERY JúNIOR, Nel-
son. A ação civil pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos. São 
Paulo: Saraiva, 1984.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Associação civil e interesses difusos no 
direito processual civil brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1989.

______. Os sindicatos e a defesa dos direitos difusos no processo civil brasi-
leiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

______. Direito processual ambiental brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 
1996.

______. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000.

______. A ação civil pública e a defesa dos direitos constitucionais difusos. 
In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil pública: lei 7.347/85: reminiscências 
e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 
163-192, 1995.

______. A ação civil pública e o meio ambiente do trabalho. Revista da Pro-
curadoria Regional do Trabalho da 2ª Região. São Paulo: Imprensa Oficial, 
n. 2, p. 61-75, 1998.

GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: 
Saraiva, 1995.

GRINOVER, Ada Pellegrini. A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000.

______. A ação civil pública no âmbito da justiça do trabalho: pedido, efeitos 
da sentença e coisa julgada. Revista da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 2ª Região. São Paulo: Imprensa Oficial, n. 2, p. 49-60, 1998.

______. Da coisa julgada no código de defesa do consumidor. Rio de Janeiro: 



27

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

Instituto de Estudos Jurídicos, 1990.

______. A Ação Civil Pública e a Defesa de Interesses Individuais Homogê-
neos. Revista do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, p. 206-
229, jan./mar. 1993. 

______. Uma nova modalidade de legitimação à ação popular. Possibilidade 
de conexão, continência e litispendência. In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação 
civil pública: lei 7.347/85: reminiscências e reflexões após dez anos de apli-
cação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 23-27, 1995. 

GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. 9. ed. Teoria geral do processo. São Paulo: 
Malheiros, 1992.

______. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 667-669 e 706-
738, 1998.

LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição traba-
lhista metaindividual e legitimação do ministério público. São Paulo: LTr, 
2001.

______. Ação civil pública na perspectiva dos direitos humanos. São Paulo: 
LTr, 2008.

______. Contratação ilegal de servidor público e ação civil pública trabalhis-
ta. Belo Horizonte: Editora RTM, 1996.

______. Ministério público do trabalho: doutrina, jurisprudência e prática. 
2. ed. São Paulo : LTr, 2002.

______. Constituição e direitos sociais dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 
1997.



28

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

______. Mandado de segurança no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 
1999. 

______. Curso de direito do trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2000, 2 v.

______. Legitimação do ministério público do trabalho para promover a ação 
civil pública. In: BASTOS, Evandro de Castro, BORGES JúNIOR, Odilon 
(coords). Novos rumos da autonomia municipal. São Paulo: Max Limonad, 
p. 59-71, 2000.

______. Execução de termo de ajuste de conduta firmado perante o ministério 
público do trabalho. Revista Genesis. Curitiba: Genesis, n. 80, p. 177-190, 
ago. 1999.

______. Tendências do direito processual do trabalho e a tutela dos interesses 
difusos. Repertório IOB de Jurisprudência. São Paulo: IOB, n. 12, p. 224-
230, jun. 2000.

______. Ações coletivas e tutela antecipada no direito processual do trabalho. 
Revista LTr. São Paulo: LTr, n. 64, p. 854-862, jul. 2000.

L’HEUREUX, Nicole. Acesso eficaz à justiça: juizado de pequenas causas e 
ações coletivas. Trad. Vera M. Jacob de Fradera. Revista de Direito do Consu-
midor, n. 5, p. 5-26, 1993. 

MACEDO JúNIOR, Ronaldo Porto. Ministério público brasileiro: um novo 
ator político. In: VIGLIAR, José Marcelo Menezes; MACEDO JÚNIOR, Ro-
naldo Porto. Ministério Público II: democracia. São Paulo: Atlas, p. 103-114, 
1999.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio 
ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores. 4. ed. São Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 1996.

______. Ação civil pública trabalhista: análise de alguns pontos controverti-
dos. Revista do Ministério Público do Trabalho. Brasília: LTr, n. 12, p. 47-78, 
set. 1996. 



29

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

______. Manual do consumidor em juízo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

______. Comentários ao código de defesa do consumidor (arts. 81 a 100). In: 
OLIVEIRA, Juarez de (coord.). São Paulo: Saraiva, 1991.

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 1993.

______. Questões do novo direito processual civil brasileiro. Curitiba: Juruá, 
2000.
MAzzILLI, Hugo Nigro. O ministério público na constituição de 1988. São 
Paulo:  Saraiva, 1989.

______. Regime jurídico do ministério público. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995.

______. A defesa dos interesses difusos em juízo. 12. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000.

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Fede-
ral. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

______. A ação civil pública no âmbito da justiça do trabalho e o código de 
defesa do consumidor. Revista da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª 
Região. São Paulo: Imprensa Oficial, n. 2, p. 17-30, 1998.

______. O processo do trabalho e os direitos individuais homogêneos. Um 
estudo sobre a ação civil pública trabalhista. Revista LTr. São Paulo: LTr, n. 
64, p. 151-160, fev. 2000.

NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo 
civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. 

PIzzOL, Patrícia Miranda. Liquidação nas ações coletivas. São Paulo: Lejus, 
1998.



30

ACESSO COLETIVO À JUSTIçA COMO InSTRUMEnTO PARA EFETIVAçÃO 
DOS DIREITOS HUMAnOS: POR UMA nOVA MEnTALIDADE

Carlos Henrique Bezerra Leite

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
1994.

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2 vols., 1998. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da 
justiça. In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e justiça: a função social do 
judiciário. 3. ed. São Paulo: ática, p. 39-65, 1997.   

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000.   

______. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 
1993.

TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

VÉSCOVI, Enrique. Teoría general del proceso. Bogotá: Temis, 1984.

______. La participación de la sociedad civil en el proceso. La defensa del in-
terés colectivo y difuso. Las nuevas formas de legitimación.  In: MOREIRA, 
José Carlos Barbosa (coord.). Estudos de direito processual em memória de 
Luiz Machado Guimarães. Rio de Janeiro: Forense, p. 161-182, 1997.

WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In: GRINO-
VER, Ada Pellegrini. Participação e Processo. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1988.

WATANABE, Kazuo et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Co-
mentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1998.



Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 31

Ubiratan Moreira Delgado1

1. Considerações iniciais

A positivação dos direitos sociais, inicialmente restrita a algumas pou-
cas leis nacionais de proteção ao trabalho de crianças e mulheres, ganhou força 
no final da segunda década do século XX, por meio de um processo de consti-
tucionalização e internacionalização, iniciado pela Constituição mexicana de 
1917 e pelo Tratado de Versailles. Esse movimento se intensificou ainda mais 
depois da Segunda Grande Guerra, especialmente com a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e a simultânea disseminação, a partir da Europa, da ideia 
do Estado Social e, principalmente, da democracia constitucional.

Constituições de países europeus e latino-americanos, direta ou indi-
retamente, foram assumindo normas de proteção aos direitos fundamentais, 
entre eles os sociais, como limites e vínculos jurídicos ao exercício do poder e 
núcleos estruturantes da sociedade2.

Entretanto, o reconhecimento positivo dos direitos sociais não foi 
suficiente para consolidá-los como instrumentos efetivos de satisfação das 
necessidades básicas de seus destinatários. A exigibilidade de tais direitos é 
constantemente negada, não apenas pelos detentores do poder político e eco-
nômico, pelos controladores da grande mídia, mas também, e deploravelmen-
te, pela doutrina jurídica mais conservadora.

1 Juiz do Trabalho na 13ª Região. Professor do UNIPÊ. Doutorando em Direito Social pela Universidad Castilla-La Mancha.
2 Segundo BARBAGELATA, o bloco de constitucionalidade dos direitos fundamentais concretizou-se, em diferentes pa-
íses, através de diversas fórmulas, assim resumidas: a) incorporação de uma gama de instrumentos internacionais sobre 
direitos humanos (sujeita a ampliações por via legal), ao próprio texto da Constituição; b) formulação indireta, a partir 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do valor atribuído aos tratados ratificados; c) reconhecimento explícito 
da abertura da enumeração constitucional a todos os direitos inerentes à pessoa pessoa humana (Os princípios do Direito 
do Trabalho de Segunda Geração, conferência proferida em 20.09.2006 no XIX Encontro de Juízes do Trabalho do Rio 
Grande do Sul,, trad. Ary Faria Marimon Filho, em Cadernos da Amatra IV, Ano III, n. 7, abr./jun. 2008. Porto Alegre: 
HS Editora).
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Essa resistência se intensificou muito mais com a crise do Welfare Sta-
te e a retomada do liberalismo, no último quartel do século XX, o enfraqueci-
mento dos Estados nacionais e o aumento da influência de interesses econô-
micos setoriais sobre a produção legislativa – que terminou por intensificar, 
mesmo nos países mais desenvolvidos, a concentração de renda e o aumento 
da exclusão social, ao mesmo tempo em que são desmontados mecanismos de 
proteção aos mais vulneráveis, dificultando sobremaneira a implementação 
dos direitos fundados na igualdade substancial. 

O pensamento político que dominou o Ocidente a partir dos anos 80 
do século passado foi bem sintetizado por Margareth Thatcher, segundo a qual 
“não existe sociedade, apenas indivíduos, e nenhum governo pode fazer nada, 
exceto através das pessoas, e as pessoas precisam olhar para si mesmas em 
primeiro lugar”3.  

Enquanto isto, respeitáveis juristas, partindo de uma visão simplista 
de que os direitos civis, e mesmo os políticos, estariam ligados a deveres de 
abstenção, essencialmente negativos e realizáveis de imediato, enquanto os 
direitos sociais exigiriam prestações estatais positivas, dependentes de especi-
ficação no plano legal e de previsão orçamentária, afirmam que estes últimos 
constituem meras declarações de princípios, normas programáticas desprovi-
das de sanção (soft law) e, portanto, não representam direitos exigíveis judi-
cialmente.

De fato, é inegável que a propriedade e as liberdades civis, alcunha-
das pouco apropriadamente de direitos de primeira geração ou dimensão, de 
um modo geral, gozam de garantias muito mais efetivas do que os direitos 
sociais. Mas será que a deficiência, ou mesmo a ausência, de garantias re-
tira de determinados mandamentos constitucionais a qualidade de direitos 
subjetivos? Será que os pactos internacionais e as constituições nacionais 
que reconhecem a centralidade da igual dignidade humana e social não pas-
sariam de flatus vocis, de uma enunciação vazia? Será que não teriam for-
ça normativa suficiente para assegurar um mínimo indisponível aos grupos 
mais vulneráveis? Até que ponto e em que dimensão tais direitos podem ser 
concretizados? Eis algumas questões que nos propomos a enfrentar, ainda 
que em voo rasante.

3 Entrevistada por Douglas Keay (Aids, education and the year 2000!, Woman’s Own, Reino Unido, 31/10/1987), assim 
se pronunciou Thatcher: “I think we’ve been through a period where too many people have been given to understand that 
if they have a problem, it’s the government’s job to cope with it. ‘I have a problem, I’ll get a grant.’ ‘I’m homeless, the 
government must house me.’ They’re casting their problem on society. And, you know, there is no such thing as society. 
There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, 
and people must look to themselves first”.                                    
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2. O problema da efetivação dos direitos sociais

2.1. Questões teórico-dogmáticas

Os percalços no caminho da concreção dos direitos sociais começam 
por uma dificuldade doutrinária na fundamentação dessa categoria jurídica, 
por preconceito ou simples apego a fórmulas ultrapassadas. Examinemos 
aqui, sem pretensão de esgotar o assunto, algumas questões teóricas que con-
tribuem, ainda que indiretamente, para que tais direitos não sejam levados tão 
a sério.         

2.1.1. A noção clássica de direitos subjetivos

O primeiro obstáculo teórico vincula-se a uma arcaica visão privatista 
do direito, escorada na ideia de JHERING de que não existe direito subjetivo 
que não seja assegurado por uma ação judicial4. Esta noção, ainda hoje aceita 
por parte da doutrina, foi difundida por KELSEN, para quem “apenas existe 
uma ‘pretensão’ como ato juridicamente eficaz quando exista um direito sub-
jetivo em sentido técnico, quer dizer, o poder jurídico de um indivíduo de fazer 
valer, através de uma ação, o não-cumprimento de um dever jurídico em face 
dele existente”5. 

Segundo tal raciocínio, o direito subjetivo corresponderia a um reflexo 
de uma obrigação jurídica. Desse modo, um direito formalmente reconhecido, 
mas não exigível judicialmente, por não corresponder ao dever jurídico de outro 
indivíduo e, portanto, não ser provido de sanção, seria, para todos os efeitos, um 
direito inexistente. No dizer de KELSEN, a essência do direito subjetivo “reside 
em que uma norma confere a um indivíduo o poder jurídico de fazer valer, atra-
vés de uma ação, o não-cumprimento de um dever jurídico”6.

Sob essa ótica, a simples previsão normativa da existência de direitos 
à saúde, à educação, à moradia ou ao trabalho, sem que a norma indique espe-
cificamente em que consistem tais direitos, quem tem o dever de satisfazê-los, 
em que medida devem ser satisfeitos e quais as sanções para o caso de des-
cumprimento, não passaria de uma declaração juridicamente irrelevante, pois 
tais “direitos” seriam desprovidos de exigibilidade.   

Ocorre que essa teoria clássica tem valor para explicar os direitos pu-

4 JHERING, Rudolf., O espírito do Direito romano. Trad. Rafael Benaion. Rio de Janeiro: Alba, 1943, p.227. 
5 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado, 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 95.
6 Idem, ibidem.
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ramente individuais e mais precisamente os direitos patrimoniais, mas não 
se coaduna com a complexidade das relações jurídicas hodiernas, com os di-
reitos difusos e muito menos com o que hoje se conhece por direitos fun-
damentais. Em sistemas jurídicos que reconhecem a fundamentalidade dos 
direitos sociais, não teria sentido negar a força da Constituição e dos Pactos 
Internacionais como criadores de vínculos obrigacionais direcionados a todos, 
governo, sociedade e indivíduos, ainda que não exista previsão de uma sanção 
específica em caso de descumprimento. Como anota PISARELLO, o simples 
reconhecimento constitucional determina, em qualquer circunstância, um nú-
cleo indisponível para os diferentes poderes constituídos, desde o legislador e 
a administração até os próprios tribunais7.

Além do mais, a previsão de um dever para cada direito seria corolário 
de um sistema nomoestático (fechado), completo, fundado em relações pura-
mente lógicas de não contradição, em que as normas são sempre deduzidas 
de outras normas – de baixo para cima, até chegar à norma fundamental. O 
direito moderno, ao contrário, é um sistema nomodinâmico (em um sentido 
mais amplo do que aquele tratado por KELSEN), aberto, no qual as situações 
jurídicas dependem de normas induzidas como fato empírico no ato de sua 
produção, sendo inevitável a existência de lacunas e antinomias. O fato de 
algum direito não ser acompanhado da previsão de uma obrigação específica, 
ou desprovido de sanção, significa apenas que existe uma lacuna a ser suprida 
e não que o direito seja inexistente. 

Assim, é imperioso distinguir direitos subjetivos – qualificados por 
FERRAJOLI como expectativas positivas (de prestações) ou negativas (de 
não lesões) atribuídas a um sujeito por uma norma jurídica –, dos deveres 
correspondentes que constituem suas garantias, também ditadas por normas 
jurídicas.8

O que parece óbvio, é que a existência de um direito não pode depen-
der exclusivamente de sua exigibilidade ou do grau de possibilidade de sua 
satisfação pela via judicial. Aliás, ainda que haja dificuldades para delimitar 
o conteúdo jurídico de alguns direitos, isto não significa que eles não sejam 
judicialmente exigíveis. Na observação de ALEXY, “o fato de os direitos fun-
damentais sociais dependerem de uma configuração infraconstitucional não é 
uma objeção decisiva, pois também competências e procedimentos dependem 

7 PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para uma reconstrucción. Madrid: Editorial 
Trotta, 2007, p. 86.
8 FERRAJOLI, Luigi. Derechos e garantías: la ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, 6ª ed. 
Editorial Trotta, 2006, p. 59.
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desse tipo de regulação”, e conclui que “o mesmo vale para outros tipos de 
direitos fundamentais”9.

No dizer de CANOTILHO, “trata-se, fundamentalmente, não de re-
conhecer um direito, por existir um dever exigível, mas sim de garantir que 
onde exista um direito se estabeleça o dever correspondente e a forma de o 
exigir”10. A questão reside, portanto, em suprir as lacunas legais conferindo 
uma garantia para os direitos, nunca de negar o direito na ausência de ga-
rantia. 

2.1.2. O discurso das gerações dos direitos fundamentais

Outra questão teórica aparentemente inócua, mas que se apresenta 
como um obstáculo ideológico à concreção dos direitos sociais, é a teoria das 
gerações dos direitos fundamentais. Falar em distintas gerações é dizer que 
existe um fosso entre os direitos civis e políticos, mais antigos e tradicionais, 
portanto mais respeitáveis, e os jovens direitos sociais, de uma geração ainda 
carente de afirmação e respeitabilidade. Cria, ademais, a falsa impressão da 
existência de um evolucionismo inevitável, como se os direitos se consolidas-
sem pelo tempo, não pela luta em favor de sua afirmação.

A tese dos direitos sociais como direitos de reconhecimento tardio, 
posteriores às liberdades civis, é claramente reducionista e tende a desconsi-
derar a complexa evolução de tais direitos, muito mais antiga do que muitos 
supõem. Como adverte PISARELLO, a tese geracional não permite apreciar 
o caráter com frequência simultâneo e complementar das reivindicações de 
direitos civis, políticos e sociais, nem as tensões de fundo entre sua expansão 
igualitária e a ampliação excludente dos direitos patrimoniais como direitos 
tendencialmente absolutos11.

Com efeito, à parte os mecanismos assistenciais que já apareciam na 
antiguidade clássica, como as ajudas públicas atenienses, que asseguravam o 
acesso aos banhos, à cultura e até à participação política, ou as leis agrárias da 
Roma republicana, que garantiam o acesso à terra ou a uma quantidade míni-
ma de alimentos, as reivindicações de proteção aos mais vulneráveis (direitos 
sociais) geralmente apareciam acompanhadas dos reclamos por participação 
democrática. 

9 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 
p. 514.
10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Tomemos a sério os direitos econômicos, sociais e culturais. Em Estudos sobre direitos 
fundamentais, 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008, p. 47.
11 Los derechos sociales..., cit., p. 35.
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Assim foi com as lutas antiabsolutistas do século XVII na Inglaterra, 
em que os levellers e diggers buscavam não apenas oportunidade de partici-
pação política, mas também a repartição de terras e assistência aos desvalidos. 
Também na Declaração de Independência de 1776 os líderes americanos reco-
nheceram como verdades evidentes os direitos à vida e à felicidade, mas não o 
direito à propriedade; mesmo na época das colônias, o artigo 79 do Body of Li-
berties de Massachussets, de 1641, já estabelecia o direito das viúvas pobres a 
uma subvenção pública. De sua vez, na Revolução Francesa, as reivindicações 
populares não se limitaram à participação política, mas também à extensão de 
direitos sociais com sentido igualitário12.         

É bem verdade que o triunfo da burguesia e o desenvolvimento do 
capitalismo industrial terminaram por gerar, mais adiante, um refluxo na con-
quista dos direitos sociais – com a exacerbação do direito à propriedade e à 
liberdade de iniciativa –, que somente voltaram a ganhar força no pós-guerra. 
Contudo, não se pode afirmar que os direitos sociais apenas foram reconheci-
dos depois da consolidação dos direitos civis e políticos. Os avanços alcança-
dos pela humanidade ao longo da história nunca foram lineares e constantes, 
muito menos universais. Todos os direitos são frutos de lutas e contingências 
culturais e históricas, todos eles estiveram sujeitos a fases de expansão e de 
retração. Basta ver o que ocorre hoje nos Estados Unidos da América, onde, 
em nome da guerra contra o terrorismo, reduz-se sensivelmente o alcance de 
direitos civis duramente conquistados. As leis anti-imigração européias, espe-
cialmente o caso italiano, são outro exemplo eloquente desse retrocesso.

Ainda hoje, os direitos civis e políticos permanecem distantes de 
mais da metade da população mundial, sem voz e sem voto em sociedades 
totalitárias, patriarcais, fundamentalistas, elitistas e/ou sexistas. É equivoca-
do falar, portanto, em direitos definitivamente consolidados, universalmente 
reconhecidos ou pacificamente concretizados. Não se pode falar, da mesma 
forma, em uma geração sucedendo a outra ou mesmo em dimensões estan-
ques do direito.

2.1.3. A tese da diferença estrutural entre os direitos sociais e os 
civis e políticos

Uma corrente de pensamento muito prestigiada identifica uma diferen-
ça estrutural entre os direitos civis e políticos, que apareceriam como direitos 

12 Para mais detalhes, ver PISARELLO, Los derechos sociales..., cit., pp. 19-25. 
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a ações negativas (de defesa), e os direitos sociais, que seriam essencialmente 
direitos a ações positivas ou, mais especificamente, a prestações em sentido 
estrito13. Os primeiros, ligados diretamente à liberdade, por envolverem a sim-
ples abstenção estatal ou a não-intervenção, seriam não-onerosos e de fácil 
proteção judicial; os últimos, derivados da igualdade e necessitados de uma 
intervenção estatal onerosa, trariam maiores problemas para sua efetivação.

Esta concepção dicotômica, no entanto, peca por olvidar que todos os 
direitos exigem um mínimo de ações positivas e custos públicos para sua efe-
tivação, não basta a simples abstenção ou não-intervenção. O direito ao voto, 
por exemplo, não pode ser exercido sem um aparato enormemente custoso, 
que vai desde a aquisição de urnas e de material de expediente, passando pela 
obtenção de locais de votação, logística de transportes, até a manutenção de 
pessoal para controle e fiscalização do processo eleitoral. O direito de pro-
priedade também não pode ser adequadamente exercido sem a manutenção de 
registros imobiliários e automotivos ou de uma onerosa estrutura de segurança 
pública, além de um sistema judicial razoavelmente eficaz.

Observa CANOTILHO que a dificuldade de subjetivação de um direi-
to a um fazer estatal não é um fenômeno exclusivo do Estado Social, pois o 
direito à proteção jurídica, correspondente ao acesso ao direito e à via judiciá-
ria, sempre foi uma das linhas orientadoras do Estado de Direito e da compre-
ensão liberal dos direitos fundamentais. E conclui que “ao contrário do que 
às vezes se afirma, alguns dos típicos direitos liberais apresentam problemas 
semelhantes aos dos modernos direitos a prestações”.14  

Da mesma forma, os direitos sociais não são exclusivamente presta-
cionais, também admitem deveres negativos. O direito à habitação, por exem-
plo, não se esgota no fornecimento de uma morada digna aos mais necessita-
dos, mas envolve também o dever de não desalojar ninguém arbitrariamente e 
de não permitir cláusulas abusivas em contratos de locação. O direito à saúde 
não pode ser reduzido ao atendimento hospitalar ou à distribuição de medica-
mentos subvencionados, mas inclui os direitos à não-contaminação, à não-dis-
tribuição de produtos deteriorados e à não-autorização de atividades nocivas 
à incolumidade pública. O direito ao trabalho, de sua vez, também envolve a 
liberdade sindical e a greve, que refletem um dever de abstenção do Estado. 

Ademais, todos os direitos fundamentais, de qualquer matiz, sempre 
requerem prestações estatais normativas, que se traduzem na edição de regras 
que possam orientar seu usufruto. Todos eles, do mesmo modo, envolvem o 

13 Cf. ALEXY, Robert, op. cit., p. 499.
14 Em Tomemos a sério..., cit., pp. 50-51.
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dever da autoridade pública a não editar normas que os contrariem ou a não 
revogar aquelas que garantem seu gozo (não-retrocesso).

Enfim, como bem observa PISARELLO (numa tradução livre), “con-
templados em sua faceta poliédrica, pode-se dizer que todos os direitos com-
portam, na realidade, um amplo leque de obrigações exigíveis ante os poderes 
públicos: desde obrigações negativas de respeito até obrigações positivas de 
promoção e satisfação, passando por obrigações de proteção frente a vulne-
rações provenientes de particulares e atores privados”15.

Não estamos a negar que alguns direitos sociais têm um elevado custo 
para sua satisfação. O que afirmamos é que isto não os torna essencialmente 
diferentes dos direitos civis e políticos, nem constitui um traço característico 
exclusivo, inerente à sua estrutura ou digno de compor o seu conceito. Se a 
saúde e a previdência, por exemplo, demandam muitos recursos, assim tam-
bém ocorre com a segurança, a justiça e todos os demais serviços indispensá-
veis ao exercício dos direitos patrimoniais e das liberdades públicas16.                         

2.2. Questões de ordem prática

Os direitos não caem do céu, dependem sempre de conquistas de-
correntes do jogo de poder e, inegavelmente, cobram seu preço ao conjunto 
da sociedade. Além das questões teóricas que, como vimos, criam entraves 
à consolidação de um sistema garantista dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, não podemos deixar de ter em conta alguns importantes obstáculos 
fáticos, impostos pela realidade em que vivemos.      

2.2.1. Debilidade dos principais destinatários

A debilidade sócio-política das populações e indivíduos mais desam-
parados contribui sensivelmente para que a realização dos direitos sociais seja 
postergada. Embora estejamos tratando de direitos destinados a todos, não po-
demos relegar ao esquecimento o fato de que os direitos sociais são comumen-
te associados aos pobres, aos inválidos e às minorias, já que, quanto maior for 
a vulnerabilidade econômica e social, maior será a dependência de serviços 
públicos. Mesmo no âmbito do direito do trabalho, a necessidade de proteção 

15 Los derechos sociales..., cit., pp. 61-62.
16 Para um aprofundamento sobre o impacto orçamentário do exercício dos direitos, inclusive os de liberdade, ver HOL-
MES, Stephen e SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton & Co., 
1999.
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legal é um tanto maior quanto mais desqualificado o trabalhador.
É inegável que o acesso reduzido aos bens materiais e culturais re-

dunda em um limitado poder de pressão. Tanto nos países centrais como nos 
periféricos, os desvalidos gozam de muito pouco espaço político e nenhuma 
influência na grande mídia, de modo que, em parlamentos dominados pelos 
interesses econômicos e corporativos, compostos majoritariamente por mem-
bros das elites, torna-se difícil a edição de leis que dêem efetividade aos di-
reitos sociais. Em tempos de campanhas eleitorais cada vez mais midiáticas 
e milionárias, as casas congressuais estão muito menos dispostas a contrariar 
seus financiadores. 

Na falta de um lobby organizado e de uma participação efetiva nas 
principais esferas de decisão, as populações vulneráveis terminam sendo alvo 
fácil do populismo político, cujo resultado são programas governamentais pa-
ternalistas sujeitos ao sabor do momento, que estão longe de significar a con-
cretização de direitos universalizantes e inclusivos.

Essa debilidade muitas vezes se estende ao campo do acesso à justiça, 
que a despeito de formalmente assegurado, é dificultado por fatores como 
ignorância em relação aos direitos existentes, assistência jurídica deficiente 
e um processo judicial moroso, inadequado ou ineficaz – construído sobre o 
alicerce da tutela individual condenatória.     

É bem verdade que, pelo menos em relação aos direitos sociais traba-
lhistas, os sindicatos têm alguma força para fazer ecoar a voz de seus repre-
sentados nos espaços decisórios e para, eventualmente, avançar na concreti-
zação de alguns direitos via negociação coletiva ou pela defesa judicial dos 
interesses da categoria profissional representada. Porém, cada vez mais, uma 
considerável massa de trabalhadores se encontra à margem da representação 
sindical, aí incluídos imigrantes em situação irregular, trabalhadores do mer-
cado informal e prestadores de serviços autônomos. 

Comentando o caso espanhol, em muitos aspectos semelhante ao 
que ocorre em quase todos os países inseridos no capitalismo global, afir-
ma BAYLOS que o processo histórico tem gerado uma desigualdade muito 
intensa nas condições de trabalho e de vida entre os trabalhadores, em que 
emergem espaços descoletivizados povoados por sujeitos carentes do nível de 
tutela ordinária ou normal que se destina ao trabalho assalariado. Identifica, 
assim, dois grandes espaços de desproteção: primeiro, o território da precarie-
dade laboral, em que o trabalhador segue ancorado em uma apresentação in-
dividual de seu interesse, e não na representação coletiva, o que resulta numa 
tutela judicial cada vez menos efetiva; segundo, o território do trabalho não 
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subordinado, das prestações de serviço não laborais, no que se tem conhecido 
como o fenômeno da “deslaboralização”, ancorado no direito civil e desprovi-
do de negociação coletiva com força vinculante17. 

Mesmo os trabalhadores organizados, a despeito dos protestos e das 
manifestações sindicais, não têm conseguido evitar totalmente, nas últimas 
décadas, as tentativas de desmonte do colchão protetivo da legislação traba-
lhista – objeto de ataques constantes dos arautos da desregulamentação, inde-
pendentemente de estar a economia em fase de crescimento ou de retração. 
Talvez justamente em razão da “fuga do direito do trabalho”, os sindicatos 
estejam experimentando o gradual declínio de seu poder de pressão e de sua 
legitimidade democrática.

A recuperação do espaço perdido poderá ocorrer a partir da ampliação 
do universo de representados e de uma pauta reivindicatória voltada para além 
das questões estritamente laborais, como sugere BAYLOS18. Na mesma trilha 
pregava Massimo D’Antona, para quem, segundo ROMAGNOLI, a função 
do sindicato teria que converter-se na representação do trabalhador enquanto 
cidadão, mais que ao cidadão enquanto trabalhador, querendo dizer que a uni-
dade do sistema normativo a reconstruir ao redor do trabalho, em todas suas 
formas, se realiza em correlação com as necessidades do cidadão que olha o 
trabalho como chance de vida, mas sem identificar-se exclusivamente com ele 
ao se abrir para outros valores e aspirações19.  

A reestruturação do movimento sindical é uma via importante de com-
pensar a falta de expressão política dos mais débeis, mas não pode nem deve 
ser o único caminho na luta por uma sociedade mais equilibrada. As asso-
ciações comunitárias, as organizações não-governamentais e, quiçá, as redes 
virtuais ou informáticas de relacionamento podem abrir novos caminhos, for-
mais ou não, para a mobilização em favor de todos os direitos fundamentais.    

2.2.2. Restrições orçamentárias        

Um dos maiores empecilhos à realização dos aspecto prestacional de 
alguns direitos é a escassez de recursos públicos, limitadora da ação governa-
mental. É fato que nem a lei nem as decisões judiciais têm o condão de pro-
duzir riquezas, e que a capacidade arrecadadora do Estado não pode crescer 

17 BAYLOS, Antonio. Creación de empleo, mercado de trabajo y derecho del trabajo: el caso español. Revista trabalhista: 
direito e processo – Ano VII, n. 27 (jul/set 2008). São Paulo: Ltr, pp. 21-33.
18 Idem, p. 29.
19 ROMAGNOLI, Umberto. Los derechos sociales em la Constitución. Revista de Derecho Social – Latinoamérica, n. 1, 
2006. Editorial Bomarzo Latinoamericana, pp. 29-42.
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ao infinito. Para CANOTILHO, as circunstâncias ideais para que o Estado 
Social possa desempenhar positivamente a sua socialidade requisita quatro 
condições básicas:

“(1) provisões financeiras necessárias e suficientes, por parte 
dos cofres públicos, o que implica um sistema fiscal eficiente 
e capaz de assegurar e exercer relevante capacidade de coacção 
tributária;
(2) estrutura da despesa pública orientada para o financiamento 
dos serviços sociais (despesa social) e para investimentos produ-
tivos (despesa produtiva);
(3) orçamento público equilibrado de forma a assegurar o con-
trolo do défice das despesa públicas e a evitar que um défice ele-
vado tenha reflexos negativos na inflação e no valor da moeda;
(4) taxa de crescimento do rendimento nacional de valor médio 
ou elevado (3%, pelo menos ao ano).”20    

A conjunção desses elementos, no entanto, é algo somente possível em 
países ricos e durante períodos de expansão econômica, sempre sujeitos a in-
terrupções pelas crises sistêmicas do capitalismo. Ainda assim, lembra o pró-
prio CANOTILHO, por mais próspero ou equilibrado que seja, nenhum país 
está a salvo de outros fatores circunstanciais de desequilíbrio orçamentário.

Não resta dúvida que todos os direitos demandam custos, e que nem 
sempre existe possibilidade real de bancá-los nos casos concretos. Nem por 
isso se deve dar razão à corrente de pensamento político e econômico que 
preconiza o fim dos direitos econômicos, sociais e culturais. A reserva do pos-
sível deve ser enquadrada nos lindes da razoabilidade e da proporcionalidade, 
nunca interpretada como uma barreira intransponível para a garantia de um 
mínimo de efetividade à dimensão prestacional dos direitos.

A escassez de recursos não justifica a negação pura e simples de pres-
tações que garantam um mínimo existencial involucrado no próprio conte-
údo jurídico do direito à vida, como, por exemplo, uma habitação modesta, 
o acesso à água e à alimentação, a educação básica, um patamar mínimo de 
assistência médica. Diante da fome e da miséria prementes, todos os demais 
gastos orçamentários passam a ser supérfluos e extravagantes, com um viés de 

20 CANOTILHO, J. J Gomes. O direito constitucional como ciência de direcção, o núcleo essencial de prestações sociais 
ou a localização incerta da socialidade (contributo para a reabilitação da força normativa da constituição social). Revista 
de Derecho Social – Latinoamérica, n. 3, 2007. Editorial Bomarzo Latinoamericana, p. 115.
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inconstitucionalidade.  
É preciso que se diga que o legislador e o administrador não têm liber-

dade total sobre a elaboração e a execução orçamentária. A discricionariedade 
da conformação dos gastos públicos deve ser exercida de modo a não anular o 
dever constitucional de garantir um mínimo de dignidade aos indivíduos de-
sassistidos, um núcleo de prestações indispensáveis a uma vida digna. O prin-
cípio da competência orçamentária do legislador não é absoluto e não pode 
servir de mote à inexigibilidade judicial de uma prestação social mínima.        

Sustenta CANOTILHO que se há um núcleo essencial de prestações, 
deve colocar-se o problema da aplicabilidade direta das normas constitucio-
nais garantidoras das prestações constitutivas deste núcleo. E sentencia:

“Esgrimir aqui com as tradicionais reservas - ‘reserva de lei’ 
constitutiva das prestações e ‘reserva do possível’ em termos 
económicos e financeiros – significaria que bastaria o legisla-
dor e todos os órgãos responsáveis pela concretização ficarem 
silentes, para se negar a existência de um núcleo essencial de 
prestações sociais. Afinal, a direcção da constituição, ou melhor, 
da direcção, dos direitos sociais constitucionalmente garantidos 
ficaria neutralizado pelas omissões legislativas e executivas. A 
‘reserva de lei’ transmuta-se em inimigo dos direitos sociais que, 
no fundo, são dimensões constitutivas da igual dignidade social 
e da justiça distributiva.”21 

Seguindo esse rumo, nosso Supremo Tribunal Federal, embora re-
conhecendo que os direitos econômicos, sociais e culturais dependem, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possi-
bilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetiva-
mente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se 
poderá razoavelmente exigir a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política, também considerou que “não se mostrará lícito ao 
Poder Público, mediante indevida manipulação de sua atividade financeira 
e/ou político-administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, 
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de con-
dições materiais mínimas de existência”22.

21 Idem, p. 124.
22 ADPF 45/DF, Relator Min. Celso de Mello, julgamento dem 29.04.2004. Informativo STF 345/2004.
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Não basta alegar a impossibilidade financeira para se esquivar do 
cumprimento de um dever, é preciso que esta impossibilidade fique clara e 
objetivamente provada, no sentido de que a administração pública: a) está 
empregando o máximo de esforços e até o máximo de recursos para satisfazer 
os direitos em questão; b) está obtendo e difundindo informações suficientes 
acerca das necessidades existentes; c) está supervisionando o cumprimento 
dos programas existentes e formulando programas futuros; d) que tanto uns 
como outros prevêem soluções de curto, médio e longo prazo, para os grupos 
mais necessitados23.                                                                                 

 
  3. A interpenetração dos direitos fundamentais

Ao que visto até agora, percebe-se que não há diferenças estruturais 
ou ontológicas entre os diversos direitos fundamentais. Todos eles, em boa 
medida, dependem de configurações legais e de prestações públicas onerosas 
que os assegurem. Todos expressam valores indispensáveis ao livre desenvol-
vimento da personalidade humana e de sua dignidade social. Todos, afinal, são 
interdependentes e indivisíveis. 

Partindo dessa necessária integralidade, interdependência e indivisi-
bilidade dos direitos fundamentais – sob a perspectiva de direitos humanos 
– GROSS ESPIELL afirma que “só o reconhecimento integral de todos esses 
direitos pode assegurar a existência real de cada um deles, já que sem a efe-
tividade de gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis 
e políticos se reduzem a meras categorias formais e, inversamente, sem a 
realidade dos direitos civis e políticos, sem a efetividade da liberdade enten-
dida em seu mais amplo sentido, os direitos econômicos, sociais e culturais 
carecem, por sua vez, de verdadeira significação”24. 

Com efeito, a liberdade meramente jurídica, ou seja, a simples permis-
são de fazer ou deixar de fazer algo, sem as condições existenciais que a as-
segurem, não passa de um conceito abstrato, descolado da realidade. Para um 
indivíduo desempregado, famélico, doente, sem acesso à educação e excluído 
da vida cultural de seu tempo, de que adiantariam as liberdades civis e políti-
cas? Daí a assertiva do Tribunal Constitucional Alemão de que “o direito de 
liberdade não teria valor sem os pressupostos fáticos para o seu exercício”25, 

23 Cf. PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales..., cit., p. 102.
24 GROSS ESPIELL, Héctor. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. San José: Libro 
libre, 1986, p. 16. 
25 BverfGE 33, 303 (331). Apud ALEXY, Robert, op.cit., p. 504.
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ou seja, o acesso a condições materiais e culturais mínimas é um pressuposto 
para o exercício pleno do direito de escolha e da autodeterminação. 

Por outro lado, os direitos econômicos, sociais e culturais somente 
podem ser entendidos e plenamente exercidos em um contexto de respeito 
aos direitos civis e políticos. O direito ao trabalho, por exemplo, pressupõe a 
liberdade de escolha da profissão e até mesmo de não trabalhar, bem como a 
liberdade de filiação sindical. Os direitos à educação e à cultura não são plenos 
sem a livre manifestação do pensamento e sem a liberdade de informação. 

As eventuais tensões, decorrentes das antinomias do ordenamento ju-
rídico, não põem necessariamente em campos opostos e excludentes os di-
reitos de liberdade e os sociais. As colisões podem ocorrer entre os próprios 
direitos civis – v.g., entre a intimidade e a liberdade de informação – ou entre 
os próprios direitos sociais – como pode acontecer entre o direito ao trabalho 
e o direito ao meio ambiente saudável.

Em suma, a despeito de possíveis diferenças meramente acidentais, 
os direitos fundamentais e humanos são complementares, indivisíveis e in-
terdependentes, sempre expostos a uma influência recíproca. Somente uma 
abordagem dogmática integral, tendencialmente unitária, que leve em conta a 
interpenetração dos direitos fundamentais poderá avançar rumo à eficácia ple-
na das normas constitucionais e internacionais que estabelecem a centralidade 
da pessoa humana em todos os seus aspectos primordiais.

Não é preciso muito esforço intelectual para se chegar a esta conclu-
são, de resto já enunciada no preâmbulo do Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que afirma o reconhecimento dos 
Estados-Signatários de que, em consonância com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, “não é possível realizar-se o ideal do ser humano livre, 
liberto do medo e da miséria, a menos que se criem condições que permitam a 
cada pessoa gozar os seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como 
os seus direitos civis e políticos”. 

       
4. Garantias dos direitos sociais e suas dimensões

O termo garantias, às vezes utilizado no Brasil para se referir aos 
instrumentos judiciais de status constitucional (garantias constitucionais), é 
empregado aqui com um sentido bem mais largo, na esteira de parcela da dou-
trina internacional, a fim de abranger todos os meios e institutos necessários 
ou tendentes a tornar efetivos os direitos, supondo a vinculação de todos os 
poderes públicos e também dos particulares (eficácia horizontal), bem como 
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as competências de controle institucionais e sociais. 
FERRAJOLI classifica as garantias em primárias e secundárias, sendo 

que as primeiras corresponderiam às obrigações de prestações ou proibições de 
lesões positivadas em favor dos direitos, enquanto as segundas seriam as obri-
gações de reparar ou sancionar judicialmente as lesões dos direitos, ou seja, a 
violação de suas garantias primárias26; fala também em garantias sociais, que 
envolveriam os próprios titulares na conquista e defesa dos direitos27. Incor-
porando parte da noção ferrajoliana, PISARELLO propõe uma classificação 
mais elaborada, considerando as garantias sob diversos ângulos 28.  

Neste trabalho, apenas para efeito de delimitar nossa abordagem e sem 
pretensão de inovar, trataremos das garantias em três dimensões: a dimensão 
político-normativa, correspondente ao que Ferrajoli classifica de garantias pri-
márias; a dimensão processual, que inclui os mecanismos de controle jurisdi-
cional e semi-jurisdicional, além dos instrumentos formais e técnicas de apli-
cação das normas aos casos concretos e imposição de sanções; e a dimensão 
social, que envolve todos os métodos e canais de atuação direta da sociedade, 
à margem do estado, na busca pelo reconhecimento e efetivação dos direitos 
fundamentais.   

4.1. Dimensão político-normativa  
  
4.1.1. Planos constitucional e internacional 

Por mais que se repita que a simples enunciação de um direito não é, 
em si mesma, garantia de sua efetividade – e esta afirmação é verdadeira –, 
seria equivocado supor a impossibilidade de existência de disposição consti-
tucional com força normativa para criar vínculos e limites tendentes a revestir 
de alguma exigibilidade determinados direitos sociais, pelo menos em parte. 

A Constituição brasileira contém uma série de direitos laborais (art. 
7º) que independem de conformação legislativa (irredutibilidade salarial, li-
mitação de jornada, repouso semanal remunerado, etc.), é dizer, extraem sua 
exigibilidade do próprio texto constitucional, diretamente. Embora esse nível 
de detalhamento não seja comum em outras constituições, todas elas têm al-
gum dispositivo do qual se pode extrair consequências diretas, sem necessida-
de de configuração em norma infraconstitucional. 

26 Derechos e garantías …, cit., p. 43.
27 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta, 2006, p. 94.
28 Los derechos sociales..., cit., pp. 113-114.
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Examinemos, a título exemplificativo, o art. 59º, 1, a, da Constituição 
da República Portuguesa, segundo o qual “todos os trabalhadores, sem dis-
tinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convic-
ções políticas ou ideológicas, têm direito à retribuição do trabalho, segundo 
a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para 
trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna”. 
Não se pode estabelecer, da simples leitura dessa norma, qual o nível salarial 
mínimo a uma vida condigna, mas é possível dizer que se um determinado tra-
balhador, por razões discriminatórias, recebe um salário inferior ao do colega 
de igual função tem ele direito a, no mínimo, ver seu salário equiparado. 

A igual conclusão se chegará com a leitura do art. 7º, a, i, do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC), que es-
tabelece, genericamente, o direito a um salário igual para trabalho igual, sem 
discriminação de qualquer espécie.

Da mesma forma, ao estabelecer o direito dos trabalhadores à livre 
sindicalização, as constituições da Espanha (art. 28) e de Portugal (art. 55º) 
estabelecem, sem que haja necessidade de lei específica, o dever do poder 
público e dos empregadores de respeitarem a vontade daqueles que queiram 
se associar em sindicatos. 

Mesmo das normas constitucionais e internacionais mais genéricas se 
podem extrair consequências diretas em casos concretos, pela via da interpre-
tação. A simples enunciação do direito à educação não confere a ninguém o 
poder de exigir a matrícula gratuita nesta ou naquela escola, mas é suficiente 
para inferir-se a inviabilidade jurídica de o poder público retirar a escola de 
quem já a tem. 

Tomemos cuidado, de outra parte, para não cairmos na armadilha de 
uma interpretação limitadora dos direitos fundamentais, feita de baixo para 
cima, ou seja, a partir das leis infraconstitucionais. Os aplicadores do direi-
to, inclusive e especialmente os juízes, precisam interpretar a lei a partir da 
Constituição, dando-lhe máxima efetividade, e não o contrário, evitando-se o 
empobrecimento e o esvaziamento dos dispositivos constitucionais e o des-
mantelamento do sistema de garantias legais. Este fenômeno da interpretação 
às avessas ou de desapreço à Constituição tem sido frequente no Brasil, es-
pecialmente no que tange ao direito do trabalho, mas assola também outros 
países, em menor ou maior grau29.

29 Cf. CUNHA, Alexandre Teixeira de Freitas Bastos. Os direitos sociais na Constituição. Vinte anos depois. As promessas 
cumpridas ou não. Em Direitos sociais na constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois. Montesso, C.,  Frei-
tas, M.A. e Stern, M.F. (coord.). São Paulo: Ltr, 2008, pp. 23-24.
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Entre as obrigações assumidas no PIDESC, sobressai o já falado com-
promisso de envidar o máximo de recursos para implantar progressivamente 
os direitos nele reconhecidos, isto é, avançar paulatinamente rumo à efetivi-
dade plena, o que resulta, a contrario sensu, em obrigação de não regredir em 
relação ao que já foi implementado. Este mesmo dever de progressividade 
está expresso no art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de San José da Costa Rica). Conjugando a obrigação de progressividade plas-
mada nos pactos internacionais com o caráter constitucional da maioria dos 
direitos sociais, a doutrina construiu o princípio do não-retrocesso social, bem 
sintetizado por CANOTILHO:

A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibi-
ção de ‘contra-revolução social’ ou da ‘evolução reacionária’. 
Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: 
direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educa-
ção), uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito sub-
jectivo. Desta forma, e independentemente do problema ‘fáctico’ 
da irreversibilidade das conquistas sociais (existem crises, situa-
ções económicas difíceis, recessões económicas), o princípio em 
análise justifica, pelo menos, a subtracção à livre e oportunística 
disposição do legislador, da diminuição de direitos adquiridos 
(ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações à 
saúde), em clara violação do princípio da proteção da confiança 
e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cul-
tural. O reconhecimento desta protecção de direitos prestacio-
nais de propriedade, subjectivamente adquiridos, constitui um 
limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação 
de prossecução de uma política congruente com os direitos con-
cretos e expectativas subjectivamente alicerçadas. 30 

No nosso caso, aliás, a proibição de retrocesso é reforçada pelo art. 60, 
§ 4º, IV, da Constituição de 1988, que veda qualquer emenda constitucional 
tendente a abolir os direitos e garantias individuais, entre os quais, topológica 
e sistematicamente, estão inseridos os direitos sociais. Nesse sentido o magis-
tério de SARLET:

30 CANOTILHO, J. J Gomes. Direito Constitucional, 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 468-469.
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Por derradeiro, cumpre relembrar que a função precípua das as-
sim denominadas ‘cláusulas pétreas’ é a de impedir a destruição 
dos elementos essenciais da Constituição, encontrando-se, nesse 
sentido, a serviço da preservação da identidade constitucional, 
formada justamente pelas decisões fundamentais tomadas pelo 
Constituinte. Isto se manifesta com particular agudeza no caso 
dos direitos fundamentais, já que sua supressão, ainda que ten-
dencial, implicaria, em boa parte dos casos, simultaneamente 
uma agressão (em maior ou menor grau) ao princípio da dig-
nidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF). Assim, uma 
interpretação restritiva da abrangência do art. 60, § 4º, inc. IV, 
da CF não nos parece ser a melhor solução, ainda mais quando 
os direitos fundamentais inequivocamente integram o cerne da 
nossa ordem constitucional.31

Se nem mesmo uma Emenda Constitucional pode retirar direitos so-
ciais já reconhecidos constitucionalmente, que dizer de uma lei que, sem revo-
gá-los expressamente, crie condições que torne impossível seu usufruto? 

Este mesmo espírito pode ser intuído da cabeça do art. 7º, que propõe 
um elenco de direitos dos trabalhadores, “além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social”, atribuindo à lei a possibilidade de acrescer e 
progredir na conformação dos direitos dos trabalhadores, sempre em benefí-
cio destes. Deste modo, o princípio em questão funciona como uma catraca, a 
impedir o retorno a situações de menor efetividade dos direitos sociais32.

  
4.1.2. Plano normativo infraconstitucional

É inegável que, em grande parte dos casos, é a conformação legal dos 
direitos fundamentais que vai ampliar seu grau de exigibilidade, partindo de 
um núcleo mínimo extraído diretamente da Constituição. Em outras palavras, 
os direitos fundamentais estarão tanto mais densificados quanto mais amarra-

31 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: seu conteúdo, eficácia e efetividade no atual 
marco jurídico-constitucional brasileiro. Em Cadernos da AMATRA IV, Ano IV, n. 10 – jan/mar. 2009. Porto Alegre: HS 
Editora, p. 24.
32 Para maior fundamentação sobre o princípio da não regressividade ver: COURTIS, Christian. (Comp.). Ni un paso atrás  
– La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Buenos Aires: Del Puerto, 2006; e SILVA, Luís Pinho 
Pedreira da. A irreversibilidade dos direitos sociais. Em Direitos sociais na constituição de 1988: uma análise crítica vinte 
anos depois. Montesso, C., Freitas, M.A. e Stern, M.F. (coord.). São Paulo: Ltr, 2008, pp. 300-307.
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dos os deveres e sanções a eles correspondentes, no nível infraconstitucional.
Assim, se a mera previsão genérica do direito à saúde, inserida no 

texto constitucional e nos tratados internacionais, já permite extrair uma exigi-
bilidade mínima correspondente ao direito de não ser contaminado ou exposto 
injustificadamente a produtos nocivos, mas não impõe, como consequência 
necessária, que o poder público forneça aos enfermos qualquer medicamento 
existente no mercado, esta e outras obrigações poderão ser instituídas em lei, 
inclusive com previsão de sanção para o caso de descumprimento. quanto 
maior for o nível de abrangência das prestações específicas, menor será o es-
paço para dúvida sobre o conteúdo e o alcance dos direitos sociais e mais 
fortes serão as garantias primárias.

A regulação legal das políticas públicas de atendimento aos direitos so-
ciais constitui, assim, um espaço privilegiado de garantia dos mesmos. Estas 
políticas não podem ficar integralmente a reboque de programas eleitorais cam-
biáveis ao sabor do governante de plantão; em vez disso, devem ser orientadas 
para reforçar o sentido universalizante (não-discriminatório), inclusivo e indis-
ponível daqueles direitos fundamentais, para cuja efetividade o Estado deve em-
pregar o máximo de recursos de que disponha, em consonância com o art. 2º do 
PIDESC33. Por assumirem status constitucional, tais direitos não podem estar 
subordinados aos interesses dos administradores ou de maiorias eventuais.  

Referindo-se ao ordenamento jurídico alemão – que, neste aspecto, 
não é diferente do brasileiro, do português, do espanhol ou do italiano – ALE-
XY afirma que “a todos são conferidas posições no âmbito dos direitos a 
prestações, na forma de direitos fundamentais sociais, que, do ponto de vista 
do direito constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-
las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria 
parlamentar simples”34. É justamente por se tratar de salvaguardas da minoria 
contra o poder opressor da maioria que FERRAJOLI cunhou a feliz expressão 
lei do mais débil para se referir ao que chama de esfera do indecidível – obri-
gações substanciais impostas ao legislador que não podem ser suprimidas ou 
relegadas, no âmbito de uma democracia constitucional35.

Destarte, os estados com pretensão de democracia constitucional não 
podem deixar de adotar uma legislação que tenha em mira o exercício pleno dos 

33 “Art. 2º Cada um dos Estados-Signatários no presente Pacto compromete-se a adoptar medidas, seja isoladamente, seja 
através da assistência e cooperação internacionais, especialmente económicas e técnicas, até ao máximo dos recursos de 
que disponha, por todos os meios adequados, inclusive e em particular a adopção de medidas legislativas, para atingir 
progressivamente a plena efectividade dos direitos aqui reconhecidos.”
34 Op. cit., pp. 511-512.
35 Para mais detalhes, ver Derechos e garantías..., cit., pp. 50-55. 
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direitos fundamentais, incluídos os sociais, e que imponha programas inclusi-
vos, consistentes em assunção de prestações específicas, em difusão de informa-
ções e em fiscalização eficiente. Isto não impede, por óbvio, a adoção de ações 
afirmativas em proteção a grupos mais vulneráveis, desde que escudadas em 
critérios objetivos e razoáveis, que ponham em destaque – sem discriminação e 
sem clientelismo – o princípio da igualdade em seu sentido substancial.    

4.1.3. Controle político das ações governamentais

A atuação parlamentar na concretização dos direitos fundamentais 
não se esgota na edição de normas que definam o conteúdo de tais direitos e 
obrigações a eles relacionadas, nem nas diretrizes legais para a execução de 
políticas públicas. Nos estados democráticos, ganha destaque a função fisca-
lizadora das casas legislativas em relação às ações dos órgãos executivos, de 
acompanhamento e auditoria da execução orçamentária e de monitoramento, 
ex post, da implementação de políticas públicas, por meio de mecanismos 
como interpelações, pedidos de informações e comissões investigativas. 

As comissões parlamentares de inquérito são expressamente previstas 
em variados textos constitucionais, a exemplo do brasileiro (art. 58, § 3º), 
do espanhol (art. 76), do português (art. 156, f, e 178), do alemão (art. 44) e 
do italiano (art. 82); outras constituições, como a francesa e a argentina, não 
fazem referência expressa a essas comissões, mas albergam a possibilidade de 
sua instituição em leis ordinárias ou nos regimentos das casas legislativas. 

Em todo caso, um parlamento cioso de seus deveres constitucionais 
deve estar atento para a fiel observância dos parâmetros pré-estabelecidos 
para as políticas públicas, cobrando resultados, propondo correção de rumos 
e, se for o caso, rejeitando as contas apresentadas pelo executivo. 

Por outro lado, uma fiscalização eficaz do emprego adequado dos re-
cursos orçamentários, através de um juízo político de oportunidade e conve-
niência, pode inibir o desvirtuamento dos programas sociais e contribuir para 
a efetividade dos direitos. 

Mesmo nos parlamentos dominados por uma maioria monolítica pró-
governo, a ação das minorias organizadas pode dar visibilidade às deficiên-
cias das políticas sociais e funcionar – ao menos por medo de uma exposição 
pública – como um freio aos desvios de finalidade e ao desvirtuamento do 
sistema de proteção de direitos fundamentais.

A execução orçamentária também é monitorada por Tribunais de Con-
tas, que podem funcionar como órgãos de controle político ou órgãos semi-
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jurisdicionais (controle processual), dependendo das peculiaridades de cada 
ordenamento nacional.      

    
4.2. Dimensão processual

Tendo-se em conta o caráter prescritivo do direito (dever ser), a exis-
tência de uma legislação densificadora dos direitos fundamentais não basta 
para assegurar que se tornem realidade. Embora a necessidade de articular ga-
rantias normativas ocupe um lugar central na luta pela efetivação dos direitos, 
essa articulação não se pode realizar a partir de uma concepção ingênua das 
democracias representativas hoje existentes, de marcada insuficiência na in-
corporação de coletivos relevantes (mulheres, negros, estrangeiros, etc), com 
crescente sujeição de partidos e casas legislativas a práticas burocráticas e à 
lógica mercantilista. Nesse contexto, as garantias jurisdicionais se apresentam 
como um possível elemento de regeneração, atuando como anteparo a falhas, 
patologias e descumprimentos das garantias legais36.   

A dimensão processual refere-se principalmente, mas não necessaria-
mente, à intervenção judicial na solução de conflitos individuais e coletivos 
e na restauração coercitiva da ordem jurídica violada. No caso das garantias 
jurisdicionais propriamente ditas, é amplo o leque de mecanismos e procedi-
mentos que podem ser utilizados para assegurar o exercício dos direitos, desde 
o controle concentrado de constitucionalidade, encomendado a tribunais cons-
titucionais ou equivalentes, até o procedimento comum ordinário, passando 
por procedimentos diferenciados e ações coletivas37. 

quando a vulneração a direitos fundamentais parte do próprio legis-
lador ou até de outros órgãos no exercício do poder regulamentar (atos com 
efeito geral), entra em cena o controle concentrado de constitucionalidade, 
pela via jurisdicional. As ações diretas de inconstitucionalidade, com suas va-
riantes, representam um poderoso instrumento de cotejo das políticas públicas 
– ou da falta delas – com os preceitos e normas constitucionais e, assim, uma 
importante vertente com potencial de dar concretude aos direitos sociais.

A própria lei orçamentária, caso desconsidere parâmetros constitucio-

36 Cf. PISARELLO, G. Ferrajoli y los derechos fundamentales:¿qué garantías? Jueces para la Democracia, n. 41, 2001, 
pp. 3-10.
37 PISARELLO subdivide as garantias jurisdicionais em ordinárias e especiais, sendo as primeiras entregues aos tribunais 
ordinários, referentes à prevenção, controle e sanção de violações de direitos pelos órgãos da administração e particulares, 
e as últimas exercidas por tribunais constitucionais, para o caso de insuficiência da jurisdição comum ou violação a di-
reitos pelo próprio legislador (Los derechos sociales..., cit., pp. 120-121). Esta classificação não se encaixa totalmente no 
modelo brasileiro, em que convivem dois tipos de controle, o concentrado e o difuso – este último exercido pela jurisdição 
ordinária. 
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nais de investimentos mínimos em programas sociais38 ou anule, injustifica-
damente, programas já existentes, poderá ser objeto de controle através da 
declaração de inconstitucionalidade. No caso brasileiro, ademais, a arguição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) permite a impugnação 
direta perante o Supremo Tribunal Federal, embora por um número restrito de 
legitimados, de qualquer ato do poder público capaz de ameaçar ou vulnerar 
preceito fundamental previsto na Constituição – em cuja noção se incluem, 
seguramente, os direitos sociais –, abrindo espaço para a correção de políticas 
públicas insuficientes ou inadequadas.

No que toca à reação dos grupos ou comunidades cujos direitos funda-
mentais tenham sido afetados ou ameaçados diretamente por ato de autoridade 
pública ou de particulares, impõe-se a previsão de tutelas diferenciadas, como 
consequência do próprio direito fundamental de acesso à justiça, cuja noção 
vai além da simples possibilidade de apresentar reclamo perante o órgão judi-
ciário, abrangendo também a oferta de um processo que enseje uma solução 
adequada e em tempo razoável (acesso a uma ordem jurídica justa).

Para assegurar o tratamento processual adequado dos direitos funda-
mentais devem ser utilizadas técnicas orgânico-funcionais e procedimentais que 
enfatizem os postulados de acessibilidade universal, sem travas ou condições, 
simplificação dos trâmites, aceleração dos tempos de reconhecimento do di-
reito, persecução e prevalência da verdade objetiva (primazia da realidade) e 
consagração da instrumentalidade, de modo que o direito material não seja frus-
trado pelo formalismo excessivo39. As tutelas diferenciadas decorrem, às vezes, 
de especialização funcional e processual (como sói acontecer com o processo do 
trabalho), outras vezes de técnicas de sumarização de procedimento.

Um dos mais importantes instrumentos processuais de efetivação de 
direitos é o amparo iberoamericano, hoje espalhado em todo o mundo sob 
diversas denominações. Ação, recurso, juízo, processo, garantia, direito de 
amparo (países de língua espanhola) ou mandado de segurança (Brasil), com 
pequenas variações conforme o ordenamento nacional em que se insere, é um 
processo sumário de raiz constitucional, voltado à proteção a direito macula-
do por autoridade pública, adotado de forma quase generalizada na América 
Latina, na Europa e em alguns países da áfrica e da ásia40.      
38 No caso do Brasil, existe um percentual mínimo a ser aplicado em saúde pública (art. 198, § 2º) e educação (art. 212), 
além de parâmetros de financiamento do sistema público de previdência social (art. 195), bem como dos benefícios previ-
denciários (art. 201) e de assistência social (art. 204).
39 Cf. BERIzONCE, Roberto. Fundamentos e confines de las tutelas procesales diferenciadas. Revista de Processo, ano 
33, n. 165, nov./2008. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pp. 137-138.
40 Um quadro geral desse remédio jurídico é dado por MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. El amparo iberoamericano (Es-
tudio de derecho procesal constitucional comparado). Revista de Processo, ano 32, n. 143, jan./2007. São Paulo: Editora 
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Em casos de vulneração de direitos fundamentais por particulares, ou 
quando necessária uma dilação probatória mais ampla, a tutela judicial efetiva 
pode exigir técnicas especiais como os provimentos de urgência initio littis 
ou no curso do procedimento (liminares e antecipação de tutela), a imposição 
de multas diárias (astreintes) e até o contempt of court – cuja introdução no 
sistema do civil law é cada vez mais defendida.

Na Espanha, existe um procedimento especial sumário para a proteção 
de direitos de liberdade sindical (arts. 2 e 12 a 15, Ley Orgánica de Libertad 
Sindical), que foi estendido à tutela dos dos demais direitos fundamentais e 
liberdades públicas, suscitadas no âmbito da jurisdição social (arts. 175 a 181, 
Ley de Procedimiento Laboral), com vantagens referentes ao tempo de dura-
ção, à amplitude das medidas judiciais e à mitigação da carga probatória do 
trabalhador, com aceitação de meros indícios41. 

Não esqueçamos, ainda, o papel das ações coletivas, hoje admitidas 
em muitos países para questões restritas42, no Brasil alargada para abranger, 
de um modo genérico, a defesa de direitos constitucionais (art. 6º, VII, a, 
Lei Complementar 75/93), mostrando-se um valioso instrumento no combate 
ao trabalho infantil e degradante, mercê da atuação aguerrida do Ministério 
Público do Trabalho, mas também com algum sucesso na área de saúde pú-
blica. Ganha relevo, qualquer que seja o sistema jurídico, a necessidade de 
afirmação da legitimidade das defensorias públicas, defensores del pueblo e 
assemelhados para, ao lado do Ministério Público e dos sindicatos, atuarem 
em proveito da concreção judicial de direitos sociais.   

 As vitórias até aqui alcançadas são pontuais, com um histórico de 
avanços e retrocessos. Nem sempre os tribunais estão abertos a suprir as de-
ficiências de políticas públicas ou a reconhecer como líquido e certo o direito 
a prestações sociais. Esses avanços e retrocessos são naturais em um edifício 
ainda em construção e não devem servir de desestímulo à busca pelos direitos 
no Judiciário.  

Em muitas situações se tem experiência de tutela de direitos sociais 
sob roupagens diversas. Isto tem acontecido até mesmo em países que não 
reconhecem explicitamente os direitos sociais em seus respectivos textos 

Revista dos Tribunais, pp. 79-114. 
41 Sobre o esse procedimento especial, ver: RODENAS, Maria José Romero. Protección frente al acoso moral en el tra-
bajo, 3ª ed. Albacete: Editorial Bomarzo, 2005, pp. 77-84; e NAVARRETE, Cristóbal Molina. La tutela judicial frente al 
acoso moral en el trabajo: de las normas a las prácticas forenses. Albacete: Editorial Bomarzo, 2007, pp. 21-23.   
42 GRINOVER, Ada Pellegrini. apresentou um relatório geral sobre as ações coletivas em diversos países para o XIII Con-
gresso Mundial de Direito Processual, que publicou sob o título Novas tendências em matéria de ações coletivas nos países 
de civil law, em Revista de Processo, ano 33, n. 157, mar/2008; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pp. 148-164.



AS GARAnTIAS DOS DIREITOS SOCIAIS 
E AS DIMEnSÕES DE SUA EFETIVIDADE

Ubiratan Moreira Delgado

54 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

constitucionais, como no caso da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá e da 
Alemanha ou de tribunais comunitários como é o caso do Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos. Segundo PISARELLO, é frequente a proteção de di-
reitos sociais por conexão com outros direitos fundamentais, quando, por via 
reflexa, também tenha sido afetados: o princípio da igualdade e a proibição 
de discriminação; os direitos relacionados ao devido processo; outros direitos 
civis, como o direito à vida, à liberdade ideológica ou à privacidade; o direito 
à informação43.  

É inegável que o espaço jurisdicional ainda continua aberto para se 
firmar como uma garantia suplementar para a densificação dos direitos so-
ciais, especialmente numa época em que o discurso político é cada vez mais 
uniforme rumo à sacralização do mercado em detrimento de seus principais 
destinatários: os seres humanos. Ainda que os tribunais, como contrapesos às 
políticas corrosivas de valores constitucionais, pareçam titubear em tempos 
de crise – transigindo, em alguns casos, com retrocessos injustificados – o 
desenvolvimento de uma jurisprudência concretizadora é uma tendência que 
pode se acentuar na mesma medida dos avanços doutrinários sobre a  funda-
mentação dos direitos sociais como direitos humanos indeclináveis.       

 
4.3. Dimensão social ou extrainstitucional    

Por mais que os direitos fundamentais estejam normativamente confi-
gurados, por mais que tenhamos um Judiciário atuante, sempre existirá o risco 
do  desvirtuamento do poder. Se as garantias normativas são frequentemente 
vulneradas pelos próprios legisladores, não é pouco provável que o Judiciário 
termine enredado em uma lógica autorreferencial que o conduza a atuar como 
uma via de confirmação das patologias burocráticas dos órgãos políticos e 
administrativos. Existe o risco de que as garantias institucionais acabem en-
trando em uma dinâmica de cumplicidade, já sentida, aqui e ali, em algumas 
questionáveis manifestações de órgãos de cúpula do Judiciário. 

Não se pode negar que as garantias políticas e processuais são impres-
cindíveis à concretude dos direitos fundamentais, mas um sistema de garantias 
institucionais dos direitos, por mais exaustivo que seja, resultará insuficiente 
sem a existência de múltiplos espaços de cidadania em condições de garantir 
socialmente a eficácia das garantias institucionais e de conjurar sua tendência 
à autoprogramação. Adverte PISARELLO que somente um processo delibera-

43 Los derechos sociales..., cit., pp. 107-108. Em suas notas de rodapé, o autor traz uma série de julgados de diversas pro-
cedências, que corroboram suas afirmações.
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tivo impulsionado de baixo para cima, com a presença dos próprios coletivos 
interessados, poderia propiciar um esquema de direitos fundamentais não so-
mente “para os sem direitos”, mas também “com os sem direitos”, não ape-
nas meras concessões tecnocráticas e paternalistas, portanto revogáveis, mas 
apropriações plurais e autoconscientes de defesa e interpretação dos direitos 
fundamentais pelos potenciais afetados44.

Avulta-se, pois, o papel dos canais não-estatais de participação de-
mocrática como meios de pressão para conquistar e garantir direitos, através 
de movimentos reivindicatórios, de difusão de informações relevantes e de 
vigilância constante da atividade dos poderes constituídos. Entidades sindi-
cais, associações de grupos vulneráveis e comunitárias, organizações não-go-
vernamentais de diversos matizes, a partir de sua composição multifacetada, 
podem formar um contraponto ao servilismo da classe política aos interesses 
puramente mercantis e à inércia burocrática de setores do Judiciário, comple-
mentando, assim, o sistema democrático de freios e contrapesos.

A proposição de leis de iniciativa popular, o acompanhamento  cons-
tante da atividade parlamentar, bem como a mobilização ostensiva (greves, 
manifestações públicas) contra a aprovação de leis restritivas de direitos ou a 
favor de leis densificadoras, a propositura de ações coletivas e a crítica às sen-
tenças que possam constituir vulnerações a direitos fundamentais são alguns 
exemplos da participação proativa dos coletivos organizados. Para atingir o 
objetivo, é imprescindível a difusão direta de informações através dos meios 
disponíveis, não apenas a distribuição dos clássicos boletins informativos e a 
ocupação de espaços na mídia tradicional, mas também o uso de novas ferra-
mentas informáticas (blogs, microblogs, redes sociais, etc.) que têm se mos-
trado um poderoso e quase instantâneo meio de comunicação.   

     
5. Considerações finais

Todo o esforço empreendido na constitucionalização e internacionali-
zação dos direitos humanos e fundamentais até agora não evitou que a maioria 
da população terrestre ainda esteja à margem das conquistas em prol da dig-
nidade, e que mesmo aqueles a quem se reconhecem direitos básicos ainda 
sofram para torná-los efetivos. Isto confirma a tese de que nenhum direito cai 
do céu, nada na terra é recebido de graça, mas deve ser conquistado com suor 
e lágrimas em batalhas que envolvem combinações de táticas e instrumentos, 

44 Em Ferrajoli y los derechos..., cit. , p. 9.
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recuos e avanços, derrotas e vitórias. Assim ocorre com os direitos civis e de 
liberdade, assim é com os direitos sociais ou com qualquer outro direito.

Como produtos culturais, os direitos precisam ser construídos a partir 
de um consenso mínimo e sustentam-se em múltiplos pilares. De tudo o que foi 
visto até aqui, concluimos que a efetivação dos direitos não é tarefa que possa 
ser levada a cabo por uma única via. Desde a sua afirmação constitucional, é 
preciso percorrer um tortuoso caminho até sua entrega ao destinatário final. 

No que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, aí incluídos 
os laborais, inúmeras são as barreiras a serem vencidas, iniciando com a di-
ficuldade teórica imposta por uma doutrina ideologicamente comprometida 
com a visão individualista e liberal do direito, passando pela resistência de 
grupos política e economicamente dominantes e pela apatia complacente 
de setores influentes do Judiciário. Apesar disso, algumas vitórias têm sido 
alcançadas e, entre avanços e retrocessos, nunca é possível ter certeza de 
onde o futuro nos levará.

A plena efetividade dos direitos civis, políticos e sociais somente será 
possível mediante um enfoque teórico que reconheça sua interdependência e 
um sistema complexo, polifacetado e participativo de garantias de dimensões 
variadas e complementares. As garantias político-normativas não sobrevivem 
sem um Judiciário eficiente, dotado de instrumentos adequados e compro-
metido com os valores constitucionais, e ambos tendem a soçobrar sem uma 
participação ativa, plural e engajada dos próprios titulares dos direitos.
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José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva1

1. Considerações necessárias

Após a Emenda Constitucional n. 45/2004 os atores jurídicos do seg-
mento trabalhista passaram a dar atenção ao bem mais importante do patrimô-
nio do trabalhador: sua saúde. 

De todos sabido que o direito à saúde, em geral, e o direito à saú-
de do trabalhador, como espécie, estão compreendidos no rol de necessida-
des básicas do ser humano, razão pela qual são classificados como direitos 
sociais fundamentais, a partir do momento histórico em que os direitos so-
ciais imprescindíveis à pessoa humana foram catalogados nas Constituições 
contemporâneas como direitos fundamentais2. Como um direito humano ou 
fundamental, é inviolável, devendo ser observado rigorosamente tanto pelo 
empregador quanto pelo Estado.

Ocorre que cotidianamente se dão inúmeras agressões a esse direito, 
sendo a mais grave delas o acidente do trabalho, como gênero, englobando 
o acidente típico e as doenças ocupacionais. Tal fato deve encontrar uma res-
posta satisfatória do sistema jurídico, pela voz interpretativa da doutrina e da 
jurisprudência.

Já se percebe um grande esforço na busca dessa resposta adequada, 
inclusive com a criação de enunciados para orientar o intérprete nos casos 
concretos. Assim que, na 1ª Jornada de Direito Material e Processual da Jus-
tiça do Trabalho, realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho, de 21 a 
23 de novembro de 2007, foram aprovados os Enunciados n. 37, 38 e 40. Estes 

1 José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva é Juiz do Trabalho, Titular da Vara de Orlândia (SP), Mestre em Direito Obrigacio-
nal Público e Privado pela UNESP, Doutorando em Direito Social pela Universidad de Castilla-la Mancha (Espanha) e Pro-
fessor do CAMAT – Curso Avançado para a Magistratura do Trabalho – em Ribeirão Preto (SP). É autor, dentre outros, do 
livro Acidente do trabalho: responsabilidade objetiva do empregador, publicado pela Editora LTr em outubro de 2008.
2 Os direitos sociais foram erigidos em norma constitucional pela primeira vez em 1917, com a Constituição do México, e 
logo em seguida com a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. 

A RESPOnSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR 
PELOS DAnOS DECORREnTES DE ACIDEnTE

DO TRABALHO



Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

A RESPOnSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS 
DAnOS DECORREnTES DE ACIDEnTE DO TRABALHO

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva

61

preconizam, respectivamente, a responsabilidade “civil” objetiva em três hi-
póteses: 1ª) no acidente do trabalho ocorrido nas atividades de risco (art. 927, 
parágrafo único, do CC/2002); 2ª) nas doenças ocupacionais decorrentes de 
danos ao meio ambiente do trabalho (art. 225, § 3º, da Constituição Federal); 
3ª) no acidente do trabalho envolvendo empregados de pessoas jurídicas de 
Direito Público interno (art. 37, § 6º, da CF/88).

Ocorre que essas construções jurídicas geram as seguintes perplexida-
des: a) numa explosão de botijão de gás ocorrida num posto de combustíveis 
(atividade de risco), em que o empregado sofre queimaduras de segundo grau 
ou perde um dos membros, a responsabilidade será objetiva e ele receberá as 
indenizações decorrentes do acidente típico; no entanto, se a mesma explosão 
se der num restaurante (atividade que não pode ser considerada de risco ex-
cepcional), o empregado terá que provar a culpa do empregador, sob pena de 
não receber referidas indenizações; b) num acidente ocorrido com o jardineiro 
empregado do Município, em que ele perde os dedos da mão, a responsabili-
dade também será objetiva e haverá recebimento das indenizações; entretanto, 
se o mesmo acidente vitimar o jardineiro de uma empresa privada, nas mes-
mas condições, o empregado terá que demonstrar a culpa do seu empregador, 
para fazer jus ao recebimento de tais indenizações; c) e, como no acidente 
típico ocorrido em atividade “normal” do empregador a teoria aplicável é a 
da responsabilidade subjetiva, pode acontecer que dois empregados sejam ví-
timas do mesmo acidente, mas apenas um deles consiga provar a culpa da 
empresa, caso em que receberá as indenizações, ao passo que o outro, que não 
teve a mesma sorte, não as receberá.

Essas ilustrações, às quais se poderia acrescer tantas outras, eviden-
ciam que as teorias até agora criadas padecem de problemas de sustentabili-
dade, quando analisadas à luz dos princípios da igualdade, da dignidade da 
pessoa humana e da proporcionalidade, levando a situações de injustiças e 
iniqüidades, ignorando o grande ideal de solidariedade que deve animar as 
construções jurídicas, sobretudo no campo dos direitos sociais.

Refletindo sobre elas é que, neste artigo, pretende-se desenvolver um 
estudo da temática posta, para o que se faz necessário, primeiro, recordar a 
noção de acidente do trabalho e de suas espécies, para a partir daí se defender 
a idéia de que a responsabilidade do empregador pelos danos decorrentes de 
acidente do trabalho deve ser, sempre, objetiva. Pretende-se, portanto, for-
mular proposta de uma nova forma de interpretação do manancial de normas 
e princípios a respeito da matéria, com o objetivo de se fornecer a adequada 
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proteção a esse bem tão valioso: a saúde do trabalhador.

2. Acidente do trabalho e doenças ocupacionais

Cediço que o acidente do trabalho trata-se de um gênero, do qual são 
espécies o acidente laboral em sentido estrito e as doenças ocupacionais. O 
primeiro é chamado de acidente típico ou acidente-tipo, sendo normalmente 
um fato imprevisível, súbito. As doenças ocupacionais, que compreendem as 
doenças profissionais e do trabalho, tratam-se de eventos que vão minando a 
saúde do trabalhador com o passar do tempo, cujos sintomas por vezes são 
percebidos bastante tempo depois de sua aquisição pelo organismo humano. 

Para Octávio Bueno Magano, 

Acidente do trabalho é um evento verificado no exercício do 
trabalho de que resulte lesão corporal, perturbação funcional ou 
doença que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho3.

Tal definição corresponde, em linhas gerais, ao próprio conceito legal 
exposto no art. 19 da Lei n. 8.213/91. Necessário observar que, segundo a 
própria dicção legal, o acidente do trabalho não é fato que ocorre apenas na 
relação de emprego, podendo se dar também na relação de trabalho. Tanto 
que os segurados mencionados no dispositivo citado são os especiais, como 
o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, assim como o garim-
peiro, o pescador artesanal e o assemelhado, quer exerçam suas atividades 
individualmente, quer o façam em regime de economia familiar, ainda que 
contem com o auxílio eventual de terceiros.

Esta nota é de extrema relevância, tendo em vista que, dentre as novas 
competências atribuídas à Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, há menção expressa às controvérsias decorrentes da “relação de 
trabalho”. De tal modo que eventuais indenizações por danos decorrentes de 
acidente do trabalho nas relações laborais de parceria, meação, arrendamento 
e outras análogas, numa interpretação sistemática dos incisos I e VI do art. 114 
da Constituição Federal, deverão ser reclamadas na Justiça especializada. 

Também do dispositivo legal em comento podem ser extraídas as ca-
racterísticas do acidente do trabalho típico, quais sejam: a) um evento da-

3 MAGANO, Octávio Bueno. Lineamentos de infortunística. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 37.
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noso; b) dec orrente do exercício do trabalho a serviço da empresa; c) que 
provoca lesão corporal ou perturbação funcional; d) que, por sua vez, causa a 
morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho.

O que se exige para a sua configuração é o nexo de causalidade e a 
lesividade4. A lesividade consiste em que, segundo o conceito legal, só é aci-
dente do trabalho o fato que provoque lesão corporal ou perturbação de qual-
quer das funções do organismo, e desde que provoque uma das conseqüências 
previstas em lei: a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, 
de forma permanente ou temporária. 

Faz-se necessário, portanto, caracterizar de forma precisa os institutos 
da lesão corporal e da perturbação funcional, tendo em vista que, se o legisla-
dor considerou a ambos no conceito legal, tratam-se de institutos distintos. 

Conforme ensinamento de Oswaldo Optiz e Silvia Optiz, lesão “é a 
mudança mórbida superveniente à continuidade dos órgãos, sua situação, suas 
relações, sua conformação, ou sua organização íntima”, e toda lesão é or-
gânica, atingindo a constituição dos tecidos e dos órgãos, acarretando uma 
mudança anatômica. Já a perturbação é também uma mudança do órgão para 
uma situação pior, mas não o atinge em sua anatomia, apenas na sua função 
peculiar. Aparentemente o órgão é são, mas o exame revela o contrário5. O 
importante é ter claro que a simples perturbação funcional (ex.: PAIR, doença 
mental) também caracteriza o acidente do trabalho.

No tocante às conseqüências dos danos, segundo a dicção do disposi-
tivo legal, mister que do acidente do trabalho resultem a morte, ou ainda a per-
da ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

quanto ao nexo causal, ensina Tupinambá Miguel Castro do Nasci-
mento que ele é um fator a ser considerado diante do requisito causalidade, 
tendo em vista que é da causa-trabalho com o acidente visto fisicamente; deste 
acidente com a lesão ou perturbação funcional resultantes; e destas com a re-
dução laborativa, a incapacidade para o trabalho ou a morte, que se verifica a 
causalidade. Anota que se exige, pois, uma tríplice causalidade6.

Relativamente às doenças ocupacionais, tratam-se de gênero que 
compreende tanto as doenças profissionais quanto as doenças do trabalho, 

4 MONTEIRO, Antonio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: 
conceito, processos de conhecimento e execução e suas questões polêmicas. 3. ed. atual. de acordo com o Código Civil de 
2002, as normas sobre precatórios e o novo FAP. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14.
5 OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia. Acidentes do trabalho e doenças profissionais. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1988, 
p. 355-356. 
6 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Curso de direito infortunístico. 3 ed. Porto Alegre: Fabris, 1992, p. 41. 
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preconizadas nos incisos I e II do art. 20 da Lei de Benefícios. 
As doenças profissionais, também conhecidas com o nome de “idio-

patias”, “ergopatias”, “tecnopatias” ou “doenças profissionais típicas”, são as 
produzidas ou desencadeadas pelo exercício profissional peculiar a determina-
da atividade, ou seja, são doenças que decorrem necessariamente do exercício 
de uma profissão. Por isso, prescindem de comprovação do nexo de causali-
dade com o trabalho, porquanto há uma relação de sua tipicidade (Decreto n. 
3.048/99), presumindo-se, por lei, que decorrem de determinado trabalho. 

A doença profissional é aquela que é causada pela própria atividade 
prestada pelo trabalhador, visto que no exercício dela se dá a atuação do fator 
patogênico que vai intoxicar ou infectar o obreiro. “Em outras palavras, o tra-
balhador executa a sua função envolvido pelo fator patogênico, que é peculiar, 
ou próprio, da atividade exercida”7. 

Como exemplos dessas doenças se têm a silicose – pois se sabe que há 
muito tempo os trabalhadores da mineração estão sujeitos à exposição do pó 
de sílica, que vai se alojando em seus pulmões, de forma paulatina e progres-
siva, desencadeando a pneumoconiose –, o saturnismo (doença causada pelo 
chumbo) e o hidragismo (doença causada pela exposição ao mercúrio). 

quanto às doenças do trabalho, também nominadas de “mesopatias” 
ou “doenças profissionais atípicas”, são aquelas desencadeadas em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacionam di-
retamente. Também decorrem de microtraumas acumulados. No entanto, por 
serem doenças atípicas, exigem a comprovação do nexo de causalidade entre 
elas e o trabalho, em regra, através de vistoria no ambiente em que atua ou atu-
ava o trabalhador. As condições insalubres do local de trabalho são exemplos 
de condições especiais em que a doença do trabalho pode se desenvolver, ne-
cessitando, assim, de demonstração de sua existência, vale dizer, da existência 
de nexo causal direto entre a atividade e a doença que acomete o trabalhador. 

Exemplifica-se, ainda, com as disfonias – doenças relacionadas à voz 
–, freqüentes nos trabalhadores das empresas de telemarketing8 e nos pro-
fessores, e com a tenossinovite, que normalmente acomete os digitadores e 
pianistas. Grave problema de lombalgias e tenossinovites também acomete os 

7 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Curso de direito infortunístico, p. 55. 
8 quanto aos trabalhadores das atividades de teleatendimento/telemarketing, a preocupação é tão grande com os proble-
mas de saúde a eles relacionados, que recentemente a Secretaria de Inspeção do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho 
e Emprego, editou a Portaria n. 9, de 30 de março de 2007 – publicada no DOU de 2-4-2007 – aprovando o Anexo II da 
NR-17, estipulando normas regulamentares específicas para o setor.



Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

A RESPOnSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS 
DAnOS DECORREnTES DE ACIDEnTE DO TRABALHO

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva

65

cortadores de cana-de-açúcar.
Vistas, em linhas gerais, as características mais importantes do aciden-

te do trabalho e das doenças ocupacionais, passa-se ao exame da responsabi-
lidade pelos danos decorrentes de acidente do trabalho.

3. Evolução histórica da responsabilidade civil

Mister se proceda, antes da explanação dos fundamentos pelos quais se 
assevera a responsabilidade objetiva do empregador, a uma análise da evolução 
histórica da responsabilidade civil em geral, e no campo da chamada infortu-
nística em particular. Isso porque há um pensamento equivocado de que a res-
ponsabilidade sempre foi calcada na culpa, quando isso não é verdadeiro.

Na evolução histórica da responsabilidade civil, cujas bases remontam 
ao Direito romano, foram construídas as teorias da culpa e do risco, aquela 
sedimentada nos sécs. XVII e XVIII, e esta a partir do séc. XIX.

3.1. A teoria da responsabilidade civil subjetiva

Giselda Hironaka, no estudo do que chama de arqueologia histórica 
do conceito de responsabilidade civil, observa que na Antiguidade a idéia de 
justiça era entendida como uma simples vingança pessoal, no denominado 
“período do talião”, antes do advento da civilização grega, em sua forma 
mais evoluída. No direito grego, fez-se a necessária relação entre política 
e direito, bem como entre ética e direito, com a concepção de justiça e de 
direito natural9.

No entanto, foi o Direito romano quem forneceu os subsídios essen-
ciais à construção jurídica dos alicerces que viriam a sustentar, posteriormen-
te, a moderna teoria da responsabilidade civil.

O direito previsto na Lei das XII Tábuas não continha ainda um prin-
cípio para atribuição de responsabilidade. Com efeito, a maior revolução nos 
conceitos romanísticos em termos de responsabilidade civil se deu com a Lex 
Aquilia, de data incerta, mas que se prende à época da República romana. 
“Foi a lex Aquilia de damno, então, que introduziu, como inovação jurídica 
sem precedentes, a idéia de que todo autor de um ato ilícito (contrário à lei ou 
a direito de outrem) está, por sua própria causalidade, de antemão obrigado a 

9 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 
44-49.
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compensar o dano que causou”10. 
À Lei Aquilia se atribui a origem do instituto “culpa”, de fundamen-

tal importância na reparação do dano para a teoria subjetiva. Entrementes, 
observa Giselda Hironaka que a culpa, na concepção romana, era um fator 
acidental, não sendo um elemento fundamental do que hodiernamente se con-
cebe como responsabilidade civil. De tal modo que o fator fundamental era a 
causalidade do agente em relação ao dano, ou seja, “o que obriga alguém a 
reparar é ter sido causa de um dano e não ter desejado causar esse dano que 
efetivamente causou”11 (destaques no original).

Mais tarde é que se desenvolveu a teoria da culpa (lato sensu), pas-
sando a se falar em responsabilidade apenas quando demonstrada a culpa do 
agente. Aguiar Dias assevera que a noção de culpa sempre foi precária no 
Direito romano, “onde jamais chegou a ser estabelecida como princípio geral 
ou fundamento da responsabilidade”. Acrescenta que a concepção do direito 
justinianeu era já a da culpa subjetiva, que representava um progresso em re-
lação à Lei Aquília. Entrementes, “seria arriscado identificá-la com a moderna 
noção do instituto, não obstante constituir a origem comum de legislações 
atuais fundadas na culpa”12.

A idéia de culpa, que tem raízes no Direito romano, inseriu-se na no-
ção de responsabilidade civil durante a Idade Média. Consagrou-se no direito 
costumeiro e impregnou o direito moderno, através de dois civilistas france-
ses, Domat e Pothier, os quais construíram a teoria inspiradora do Código Ci-
vil francês de 1804 – conhecido por Código Napoleão –, assim como de todas 
as legislações editadas a partir de então. Por isso Giselda Hironaka aduz que 
os fundamentos do que veio a ser chamado “responsabilidade civil” provavel-
mente são fruto do projeto racionalista do séc. XVII, mais especificamente do 
tratado elaborado por Jean Domat (1625-1696), o jurista-filósofo francês cujo 
estudo (Das leis civis segundo a sua ordem natural) tanto influenciou a junta 
de legisladores encarregada de elaborar o Código Napoleão13. 

Daí se conclui que apenas no final do séc. XVII é que teve início a 
construção teórica dos fundamentos da responsabilidade civil subjetiva, ten-
do a teoria da culpa sido sedimentada no séc. XVIII e, posteriormente, deu-se 
sua positivação, no séc. XIX. Interessante notar que ela é, portanto, concomi-

10 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta, p. 55.
11 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta, p. 57.
12 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. V. I. 10. ed. 2. tiragem rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1995,  p. 44.
13 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta, p. 29.
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tante ao processo de ascensão da burguesia e de seus valores – a Revolução 
Francesa ocorre no final do séc. XVIII, em 1789, para ser mais preciso – e ao 
que se convencionou denominar de Revolução Industrial, ocorrida de 1780 
a 1840. Curioso, pois, que a insistência pela demonstração da culpa do agen-
te para a sua responsabilização é da mesma época em que se pregava a plena 
liberdade, inclusive – e principalmente – de mercado e de empresa. Ora, 
com tantas catástrofes sociais, danos incomensuráveis ao meio ambiente, 
aos moradores da vizinhança e aos trabalhadores, resultantes dos incontá-
veis acidentes do trabalho, explosões, incêndios etc. ocorridos nas fábricas, 
se bastasse a relação de causalidade do velho Direito romano seria o fim 
do capitalismo em seu nascedouro. Por isso era tão vital, nesse campo, a 
consagração de uma teoria nova: a da responsabilidade subjetiva, baseada 
na demonstração de culpa do agente.

3.2. A teoria da responsabilidade objetiva

Mas já no séc. XIX se propugna por uma nova teoria, que ultrapassas-
se a idéia de culpa e buscasse a realização da justiça, alicerçada nas idéias de 
equidade e solidariedade. Mister se faça uma digressão histórica para se ter 
presente a importância e a atualidade da teoria da responsabilidade objetiva.

Noticia Aguiar Dias que os precursores da referida teoria, os quais 
empreenderam uma incansável luta para o estabelecimento da doutrina com 
bases científicas, foram os franceses Raymond Saleilles e Louis Josserand, 
os quais sistematizaram a teoria da responsabilidade objetiva. E, por isso, 
são considerados “os precursores da teoria do risco, nome com que se as-
sentou na literatura francesa a ordem de idéias afins das defendidas pelos 
autores alemães”14.

A doutrina se esforçou por demonstrar a necessidade de uma revisão 
no conceito de responsabilidade, tendo em vista que a teoria da culpa con-
funde responsabilidade com a noção de culpabilidade, exigindo em todos os 
casos a demonstração da culpa para que haja reparação do dano. Ocorre que, 
assim, em diversas hipóteses não se obtém a reparação do dano, em prejuízo 
manifesto da vítima. Por isso se sustenta que os danos e a sua reparação não 
devem ser aferidos pela medida da culpabilidade, sendo a teoria subjetiva 
fruto do mais apegado positivismo jurídico, para o qual direito e justiça se 
confundem na lei, olvidando-se dos princípios gerais de direito e da idéia de 

14 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil, p. 50-55.
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eqüidade, presente já na antiga tradição romanística.
São idéias que fundamentam a teoria objetiva as de eqüidade, sen-

timento de solidariedade social e até de revolta diante da “desigualdade de 
fortuna” entre vítima e ofensor. Saleilles classifica de falsa e até humilhante 
a idéia de culpa, considerando “que é mais eqüitativo e mais conforme à dig-
nidade humana que cada qual assuma os riscos de sua atividade voluntária e 
livre”15. Ele desenvolveu a teoria do risco-proveito, pois aquele que utiliza um 
bem, uma máquina, ou qualquer outra coisa em seu proveito, obtendo lucro do 
risco criado, deve ser responsável pelos danos provocados pela coisa sob sua 
guarda. Se é presumida a culpa do proprietário do animal, porque deveria ser 
diferente com o proprietário da coisa inanimada? Em suma, tem-se aí a teo-
ria do risco-proveito, fulcrada basicamente na noção de eqüidade, admitindo 
como excludentes da responsabilidade apenas os casos de força maior e culpa 
exclusiva da vítima.

quanto às idéias de Josserand, expressas em vários trabalhos, estão 
condensadas, de forma muito precisa, na sua conhecida conferência, publi-
cada em Évolutions et Actualités (Sirey, 1936; Paris)16. Nessa conferência 
Josserand assegurava que houve uma verdadeira revolução na doutrina da 
responsabilidade civil, diante do caráter cada vez mais perigoso da vida 
contemporânea, na qual os acidentes se multiplicam, aumentando os riscos 
da humanidade. E advertia que o século do automóvel, do avião, da grande 
indústria e da mecanização universal “não será precisamente o século da 
segurança material”17.

Segundo Josserand, toda essa transformação ocorreu em menos de 
meio século (até o início da década de 1930), vencendo toda a sorte de difi-
culdades, pois a doutrina tradicional estava assentada na velha idéia de culpa, 
resistente a todas as transformações políticas, sociais e econômicas. A vítima 
de um dano, para a referida teoria, tinha ônus probatório extremamente pesa-
do, verdadeiramente desanimador, pois precisava provar o dano, a culpa e o 
nexo de causalidade entre ambos. “Como um operário, que se feriu durante o 
seu trabalho, pode demonstrar a culpa do patrão?” 

Impor à vítima ou aos seus herdeiros demonstrações dessa natu-
reza equivale, de fato, a recusar-lhes qualquer indenização; um 

15 Apud AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil, p. 55.
16 JOSSERAND, Louis. Evolução da Responsabilidade Civil. Revista Forense, v. LXXXVI, ano XXXVIII, Rio de Janei-
ro, 1941, p. 548-559. 
17 JOSSERAND, Louis. Evolução da Responsabilidade Civil, p. 549.



Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

A RESPOnSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS 
DAnOS DECORREnTES DE ACIDEnTE DO TRABALHO

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva

69

direito só é efetivo quando a realização, a sua praticabilidade é 
assegurada: não ter direito, ou, tendo-o, ficar na impossibilidade 
de fazê-lo triunfar, são uma coisa só18.

Daí se vê que a maior preocupação dos doutrinadores e principalmen-
te dos juízes que construíram a teoria da responsabilidade objetiva foi a de 
sempre facilitar a produção da prova por parte da vítima do dano. Não é por 
outra razão que Josserand lembra que, já na tradição da Lei Aquília, bastava a 
“culpa levíssima” para que se considerasse responsável o autor do dano. Aduz 
que as jurisprudências francesa e belga desenvolveram a noção de culpa levís-
sima, construindo as teorias do abuso de direito e da culpa negativa. 

Diante de todas essas ponderações Josserand, já na década de 1930, 
indagava se não seria mais conveniente ir mais longe, abandonando essa noção 
de culpa, tão desacreditada, para admitir que somos responsáveis não somente 
pelos atos culposos, mas pelos nossos atos, pura e simplesmente. Bastaria, 
assim, a idéia da causalidade para a reparação dos danos, como no Direito 
romano, antes da sedimentação da idéia de culpa.

É a proposta de adoção da teoria do risco criado, pois aquele que cria 
o risco deve responder pelas conseqüências lesivas a terceiros, independente-
mente de culpa de sua parte. 

3.3. A teoria da responsabilidade objetiva na infortunística

No estudo da responsabilidade do empregador pelos danos decorrentes 
de acidente do trabalho, de se ter presente a evolução histórica da legislação 
correspondente, bem como o avanço doutrinário e principalmente jurispru-
dencial a seu respeito. 

Por isso se principia pela análise da infortunística, com a evolução 
das teorias criadas até o desenvolvimento da teoria do risco profissional, dan-
do início à criação da legislação acidentária, para num momento posterior se 
passar à análise da coexistência da indenização de direito comum, a cargo do 
empregador, com a acidentária, que passou a ser de incumbência da Previdên-
cia Social.

Pois bem, procedendo-se a uma análise histórica da responsabilidade 
no campo da infortunística, verifica-se que no início da Revolução Industrial e 
até mesmo durante o seu desenvolvimento, no séc. XIX, a obrigação de inde-

18 JOSSERAND, Louis. Evolução da Responsabilidade Civil, p. 551.
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nizar danos derivados de acidentes do trabalho estava subordinada à teoria da 
culpa, sedimentada no séc. XVIII, como já exposto. 

Evaristo de Moraes, na primeira obra jurídica de direito do trabalho 
escrita no Brasil, editada no ano de 1905 pela Imprensa Nacional, apontara 
de forma precursora que “há 30 anos não havia a menor discordância entre os 
civilistas acêrca da maneira de entender a responsabilidade dos patrões para 
com os operários”, quando estes, no seu local de trabalho, “vitimados por aci-
dentes, eram prejudicados na saúde ou na vida”, pois todos sustentavam que 
tal responsabilidade era fundada na “culpa delituosa”, tendo o empregador 
responsabilidade apenas se houvesse agido com “negligência, imprudência ou 
inobservância de alguma disposição regulamentar”19. 

No entanto, já em fins do séc. XIX, sob os auspícios de Saleilles e 
Josserand, nasceu a doutrina objetiva, como já enfatizado. 

Na evolução das teorias da responsabilidade do empregador, chegou-
se, finalmente, à teoria do risco profissional, de acordo com a qual o patrão 
deveria responder pelos danos porque é quem assume os riscos da atividade 
econômica. 

Para Paul Pic, citado por Magano, a teoria do risco profissional pode 
ser resumida na seguinte fórmula: 

[...] a produção industrial, expondo o trabalhador a certos riscos, 
impõe àquele que dela se beneficia, isto é, ao patrão, a obrigação 
de indenizar a vítima, em caso de sinistro, fazendo-se abstração 
da questão de saber se praticou falta capaz de acarretar sua res-
ponsabilidade20.

Em sua obra precursora, Evaristo de Moraes assevera que o direito 
novo, em linguagem técnica, chama-se teoria do risco profissional, uma con-
quista do Direito Operário, porque anteriormente o caso fortuito e a “impru-
dência mínima” do operário deixavam-no desamparado. Mas o direito novo, 
consagrado na legislação de fins do séc. XIX, mudou a situação do operário, 
“dando ao risco o caráter de profissional”. Segundo a nova doutrina – con-
sagrada em leis bem minuciosas, especialmente na França, na Alemanha, na 
Dinamarca e na Espanha, – já não havia motivo para procurar a causa ou o 
responsável pelos acidentes, pois “no contrato do empregador com o empre-

19 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário. 4. ed. São Paulo: LTr, 1998, p. 39.
20 MAGANO, Octávio Bueno. Lineamentos de infortunística, p. 10.



Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

A RESPOnSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS 
DAnOS DECORREnTES DE ACIDEnTE DO TRABALHO

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva

71

gado fica incluída a obrigação de reparar o acidente, que constitui, afinal, uma 
das despesas da produção industrial”. Assim como o empregador deve ao em-
pregado o pagamento do salário, como contraprestação do trabalho, de igual 
modo “deve-lhe ou aos seus herdeiros a indenização, em caso de lesão corpo-
ral ou de morte, motivada por acidente, ocorrido no exercício do trabalho”21.

Como é de todos sabido, em 1884, na Alemanha, editou-se uma lei 
específica sobre acidente do trabalho, como parte da política social de Bis-
mark, destinada a conter a onda revolucionária que agitava aquele país, sob 
inspiração das idéias de Marx e Engels22. O mestre dos mestres aponta que a 
primeira legislação sobre indenização por acidentes do trabalho foi publicada 
na Alemanha, já em 7 de junho de 1871. Posteriormente, a lei de 6 de julho 
de 1884 instituiu, além de outras providências favoráveis ao empregado, a 
obrigação patronal do seguro contra risco de acidente23. 

Magano cita que, na América do Sul, o país vanguardeiro foi o Peru, 
cuja lei acidentária é de 1911, seguindo-se o Uruguai, em 1914; a Argentina, 
em 1915; o Chile e a Colômbia, em 1916; e o Brasil, em 1919, com o Decreto-
lei n. 3.724, de 15 de janeiro de 191924.

Mais tarde deu-se a transformação do seguro privado em social, com 
a sua respectiva integração no âmbito da Previdência, o que teve início no 
Uruguai, em 1941, e na Inglaterra e na França, em 1946. Na seqüência isso 
ocorreu em outros países, no Brasil em 1967 – art. 95 do Decreto-lei n. 293, 
de 28 de fevereiro de 1967, substituído pela Lei n. 5.316, de 14 de setembro 
de 196725.

A teoria do seguro social, também conhecida por teoria do risco so-
cial, surgiu com a evolução dos sistemas de seguridade, encontrando funda-
mento na responsabilidade coletiva pelos riscos decorrentes de acidentes do 
trabalho, os quais passaram a ser considerados como riscos sociais a cargo de 
toda a coletividade. 

3.4. Coexistência da indenização de direito comum com a aci-
dentária

Poder-se-ia pensar que, com a criação do seguro obrigatório e de-

21 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 42-43.
22 THEODORO JUNIOR, Humberto. Responsabilidade civil (doutrina e jurisprudência). 2. ed. Rio de Janeiro: Aide 
Ed., 1989, p. 7. 
23 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 46.
24 MAGANO, Octávio Bueno. Lineamentos de infortunística, p. 16.
25 MAGANO, Octávio Bueno. Lineamentos de infortunística, p. 19.
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pois com a transformação do seguro privado em seguro social, teria de-
saparecido a responsabilidade do empregador pelos danos decorrentes de 
acidente do trabalho.  

Entretanto, desde a década de 1940 se tem a coexistência da indeniza-
ção de direito comum com a indenização estabelecida pela legislação aciden-
tária. Assim é que o art. 31 do Decreto-lei n. 7.036/44, a terceira lei brasilei-
ra sobre responsabilidade acidentária (infortunística) enunciava que: 

O pagamento da indenização estabelecida pela presente lei exo-
nera o empregador de qualquer outra indenização de direito co-
mum, relativa ao mesmo acidente, a menos que este resulte de 
dolo seu ou de seus prepostos. 

Anteriormente a essa lei acidentária o entendimento doutrinário era o de 
que a contratação do seguro obrigatório por parte do empregador seria suficiente 
para outorgar ao trabalhador e à sua família a garantia necessária contra os riscos 
inerentes ao trabalho, inclusive quanto ao acidente laboral. E com isso prevale-
ceu a interpretação de que não havia possibilidade de cumulação da indenização 
acidentária com a de responsabilidade civil diante do acidente do trabalho.

No entanto, como observa Humberto Theodoro Júnior, “as leis exis-
tem para a vida, e não a vida para as leis”. Logo, o direito positivo verificou 
a necessidade de amoldar-se à realidade da vida, “deixando de lado o puris-
mo de estruturas que se mostram sólidas e perfeitas apenas na elaboração 
doutrinária, mas que, na prática se ressentem de deficiências inevitáveis e, 
portanto, intoleráveis”. E acrescenta: diante disso, e para que o seguro obri-
gatório não se transformasse em incentivo ao aumento do risco específico do 
trabalho, “provocado pelo desleixo do patrão com as medidas de segurança 
indispensáveis”, e até mesmo para coibir as hipóteses de dolo ou de má-fé do 
empregador ou de seus prepostos, “surgiram dispositivos especiais prevendo 
a exclusão, do campo da infortunística, de danos gerados por falta intencional 
ou inescusável”26.

Por isso, o art. 31 do Decreto-lei n. 7.036, de 1944, já transcrito, dis-
ciplinou a possibilidade de cumulação da responsabilidade acidentária com a 
responsabilidade civil do empregador. 

E na interpretação jurisprudencial deste dispositivo criaram os juízes a 
hipótese de culpa grave como fundamento da indenização a cargo do empre-

26 THEODORO JUNIOR, Humberto. Responsabilidade civil (doutrina e jurisprudência), p.13.
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gador. Posteriormente, foi cristalizada essa interpretação, quando o Supremo 
Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no enunciado da Súmula n. 
229, a qual preconiza que: “A indenização acidentária não exclui a do direito 
comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador”. 

Carlos Roberto Gonçalves enfatiza que a jurisprudência corrigiu, em 
parte, a falha do Decreto-lei n. 7.036/44, aplicando o tradicional adágio culpa 
lata dolo aequiparatur. E aduz que a jurisprudência consagrada na Súmula 
229 do STF “passou a ser aplicada por todos os Tribunais”27. 

De tal sorte que, há muito tempo, tem-se que o acidente do trabalho 
pode gerar direito a dupla indenização: do Instituto de Previdência, quanto 
aos benefícios previdenciários estipulados por lei; e do empregador, relativa-
mente aos danos decorrentes do acidente, quando se demonstrar dolo ou culpa 
(grave) de sua parte. Demais, a indenização previdenciária é alimentar, ao 
passo que a cobrada do empregador tem natureza reparatória, razão pela qual 
não se pode admitir compensação nessa matéria.

A jurisprudência, na seara da Justiça Comum estadual, foi evoluin-
do até admitir casos de mera culpa para a responsabilização do empregador. 
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no 
sentido de que, desde o advento da Lei n. 6.367, de 1976, ficou superada a 
Súmula n. 229 do Supremo Tribunal Federal, não mais se exigindo a prova 
da culpa grave ou do dolo do empregador, sendo suficiente a prova da culpa, 
ainda que leve28. 

Esse processo evolutivo culminou com a inserção do inciso XXVIII 
no art. 7º da Constituição Federal de 1988. Segundo este dispositivo, os traba-
lhadores urbanos e rurais têm direito ao “seguro contra acidentes de trabalho, 
a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa”. 

Embora tenha havido pequena evolução para não mais se exigir a de-
monstração de culpa grave do empregador, não houve o avanço que se espera-
va na jurisprudência, em direção à objetivação da chamada responsabilidade 
civil do empregador. Carlos Roberto Gonçalves observa que o avanço não 
foi completo, pois adotada apenas a responsabilidade subjetiva, a qual condi-
ciona o pagamento da indenização à prova de culpa ou dolo do empregador, 
enquanto a indenização acidentária e securitária é objetiva. “Os novos rumos 
da responsabilidade civil, no entanto, caminham no sentido de considerar ob-
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 334-335.
28 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed., rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 161.
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jetiva a responsabilidade das empresas pelos danos causados aos empregados, 
com base na teoria do risco-criado”29.

Jurisprudência minoritária e vozes doutrinárias proclamam a neces-
sidade de se ultrapassar a teoria da culpa para a responsabilização do em-
pregador no tocante à matéria. No entanto, ainda hoje predomina a teoria da 
responsabilidade subjetiva, diante da expressão constitucional, segundo a qual 
somente em caso de culpa lato sensu é que se pode buscar indenização dos 
danos decorrentes de acidente ou doença ocupacional junto ao empregador. É 
verdade que ultimamente se tem sustentado a responsabilidade objetiva em 
alguns casos, como já apontado no início deste artigo, mas falta uma sistema-
tização adequada sobre o tema, em que se identifique o verdadeiro fundamen-
to da teoria. 

4. Busca do fundamento da responsabilidade objetiva do empregador

A busca por sedimentar a teoria da responsabilidade objetiva em ma-
téria de acidente do trabalho ganhou novo e considerável fôlego, no Brasil, 
após a promulgação e publicação do novo Código Civil – Lei n. 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 –, cujo art. 927, parágrafo único, trouxe manifesto avanço 
para a doutrina da responsabilidade civil.

No entanto, de se notar que o Código Civil mexicano, de 1928, já 
continha norma bem melhor do que o novel dispositivo civilista. O art. 1.913 
daquele Código disciplina que: 

quando uma pessoa faz uso de mecanismos, instrumentos e apa-
relhos ou substâncias perigosas por si mesmas, pela velocidade 
que desenvolvem, por sua natureza explosiva ou inflamável, pela 
energia ou corrente elétrica que conduzem ou por outras causas 
análogas, fica obrigada a responder pelo dano que cause, mesmo 
que não aja ilicitamente, a não ser que demonstre que esse dano 
se produziu por culpa ou negligência inescusável da vítima30.

O que importa é que o parágrafo único do art. 927 do Código Civil 

29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 336-337.
30 “Articulo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si 
mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energia de la corriente electrica 
que conduzcan o por otras causas analogas, esta obligada a responder del dano que cause, aunque no obre ilicitamente, a no 
ser que demuestre que ese dano se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la victima”. Capítulo 5 do Código Civil 
mexicano, disponível em: <http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/libro4/l4p1t1c5.html>. 
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em vigor admitiu a teoria objetiva para a reparação do dano nos casos disci-
plinados em lei ou nos casos em que a atividade desenvolvida normalmente 
pelo autor do dano implicar, por sua própria natureza, risco para os direitos 
de outras pessoas. Trata-se do risco da atividade ou, mais propriamente, da 
teoria do risco criado. 

Entrementes, quais os critérios para se identificar que a atividade, por 
sua própria natureza, implica em risco? A teoria poderá ser aplicada em qual-
quer atividade econômica? Que risco é esse, um risco normal ou acentuado? 
Estes são os desafios da doutrina e da jurisprudência para a boa aplicação da 
novidade legal.

Além do mais, o fato de ter a doutrina admitido a teoria da respon-
sabilidade “civil” objetiva para os acidentes do trabalho ocorridos nas ativi-
dades de risco (art. 927, parágrafo único, do CC/2002) e no serviço público 
(art. 37, § 6º, da CF/88), bem como para as doenças ocupacionais decorren-
tes de danos ao meio ambiente do trabalho (art. 225, § 3º, da Constituição 
Federal), não resolve todos os problemas relacionados ao tema, além de 
criar situações desiguais e, por vezes, profundamente injustas. Basta anali-
sar os exemplos dados nas considerações introdutórias deste artigo, às quais 
se remete o caro leitor.

Daí porque se propõe, em seguida, que a responsabilidade pelos danos 
decorrentes de acidente do trabalho seja sempre objetiva, por ser uma respon-
sabilidade trabalhista e contratual, com espeque no art. 2º da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Essa tese tem a finalidade de evitar os casuísmos, em 
busca de soluções justas, equânimes, para o bem da própria justiça, como ideal 
a ser perseguido, sempre.

4.1. A responsabilidade objetiva como responsabilidade traba-
lhista e contratual

O que se pretende demonstrar daqui por diante é que há necessidade 
de se encontrar um fundamento sólido, através do qual se possa sustentar a 
responsabilidade objetiva do empregador em todos os casos de violação do di-
reito fundamental à saúde do trabalhador. Não basta fazer menção à respon-
sabilidade derivada do contrato, invocando-se uma cláusula de incolumidade 
implícita, carecendo de melhor fundamentação a teoria da responsabilidade 
contratual até então desenvolvida. Outrossim, não é razoável que a responsa-
bilidade do empregador seja objetiva apenas nos casos de doença ocupacio-
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nal, de acidentes típicos derivados das atividades de risco empreendidas pelo 
empregador ou nos acidentes ocorridos no serviço público. Demais, o recurso 
ao § 3º do art. 225 da Constituição Federal e ao parágrafo único do art. 927 
do Código Civil, conquanto importante para uma interpretação coerente do 
sistema jurídico, não resolve todos os casos, como já se viu.

Por isso se assegura que a responsabilidade do empregador pelos da-
nos decorrentes de acidente do trabalho é de natureza trabalhista e inerente 
ao próprio contrato estabelecido entre empregado e empregador. 

Sustenta-se, portanto, que no próprio direito do trabalho se encontra 
o fundamento último, a ser utilizado para a responsabilização objetiva do em-
pregador em todas as hipóteses de dano à saúde ou à vida do trabalhador. É um 
dos princípios fundamentais do direito do trabalho o de que a responsabilida-
de do empregador para com os haveres do trabalhador é objetiva, por ser ele 
quem assume os riscos da atividade econômica, característica tão importante 
que integra o próprio conceito de empregador, nos termos do art. 2º, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aí está a teoria do risco, na sua essência, 
imperando desde o nascedouro do direito do trabalho. É a teoria do risco a 
propulsora – embora não se comente – de todas as obrigações do emprega-
dor. Por isso o empregador responde pelos direitos trabalhistas do empregado 
ainda que haja uma crise econômica que torne excessivamente onerosa a sua 
prestação, mesmo que derive a crise de acontecimento extraordinário, impre-
visível. De tal forma que não se aplica no direito do trabalho a teoria da 
imprevisão, construção civilística, como já se ensinava no século passado31. 
Nem mesmo a força maior, que torne impossível a continuidade do contrato, 
exonera o empregador de sua responsabilidade, sendo ela apenas mitigada, 
conforme se dessume da análise do art. 502 da CLT.

Além disso, a referida teoria tem sido a fonte da construção jurispru-
dencial de hipóteses de responsabilização objetiva no segmento trabalhista. 
E não se deve olvidar que foi a teoria do risco profissional ou da atividade 
empresarial que serviu de pilar à nova regra do parágrafo único do art. 927 do 
Código Civil vigente. 

De tal modo que o empregador deve responder pelos danos derivados 
de acidente do trabalho independentemente de culpa de sua parte, já que é 
ele, empregador, quem aufere todos os lucros da sua atividade empresarial. 
Assim, é também ele quem deve suportar todos os prejuízos dela resultan-

31 MARANHÃO, Délio et al. Instituições de direito do trabalho. V. I. 16. ed. atual. por Arnaldo Süssekind e João de Lima 
Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 1996, p. 532.
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tes, e não a sociedade, já castigada pela violenta carga tributária, por meio 
da Previdência Social. Se é o empregador quem assume os riscos da ativi-
dade econômica, deve não somente zelar pela integridade física e psíquica 
do empregado, mas também indenizá-lo pelos prejuízos, materiais e morais, 
advindos de doença ocupacional resultante da prestação de labor imprescindí-
vel à consecução daquela atividade, ou de acidente típico ocorrido durante a 
prestação de serviços.

Enfim, se a responsabilidade do empregador é objetiva em relação a 
todas as suas obrigações trabalhistas, por que deve ser diferente no infortúnio 
laboral, o fato mais grave para o trabalhador no curso da relação de emprego? 
Por que os danos causados diretamente à pessoa do trabalhador devem ser 
indenizados de forma menos protetiva do que os causados de forma indireta? 
Não há razão lógica para que o sistema jurídico brasileiro trate de forma desi-
gual as duas situações e por isso se propõe que a responsabilidade do empre-
gador seja objetiva também no tocante aos danos emergentes de acidente do 
trabalho, através do método sistemático de interpretação.

Poder-se-ia objetar que não há como recorrer ao dispositivo celetista 
porque se está diante de responsabilidade civil do empregador, portanto, a ser 
identificada nas normas do direito comum. 

Entretanto, tal idéia deve ser combatida, primeiro, porque não há mais 
motivo para que continue sendo tratada como de natureza civil uma responsa-
bilidade tipicamente trabalhista; segundo, porque as normas constitucionais, 
sempre buscadas pelos doutrinadores que dissertam sobre a responsabilidade 
do empregador pelos danos decorrentes dos infortúnios laborais, aplicam-se a 
todos os ramos do direito, inclusive o trabalhista.

Desenvolvendo estas premissas, tem-se que a teoria da responsabili-
dade objetiva nasceu e se desenvolveu justamente no campo da chamada in-
fortunística, no trato das relações laborais. O que mais assombrava o espírito 
dos juristas e dos juízes que construíram as bases fundamentais dessa teoria 
era principalmente a situação de penúria da classe trabalhadora, tendo em vis-
ta que os trabalhadores, vítimas de acidente do trabalho, não podiam respon-
sabilizar o seu empregador porque raramente se desincumbiam do ônus de 
demonstrar a culpa deste pela ocorrência do acidente. A aceitação gradativa da 
teoria levou à edição de leis protetivas dos trabalhadores quanto aos acidentes 
do trabalho, todas instituindo a responsabilidade objetiva do empregador, no 
campo da infortunística. 

Se um passo adiante houve com a criação do seguro obrigatório e pos-
teriormente com a transferência da responsabilidade da indenização ao seguro 
social, custeado por toda a sociedade, isso, de outra banda, levou a que os 
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empregadores passassem a ter um relaxamento no seu dever de cuidado para 
com a saúde e a vida dos trabalhadores, fazendo aumentar de novo o número 
de acidentes laborais. Reagindo contra essa situação a jurisprudência – e pos-
teriormente a lei – passou a distinguir a responsabilidade do Instituto de Pre-
vidência da responsabilidade do empregador, com a construção da teoria da 
cumulação da indenização acidentária (da infortunística) com a indenização 
de direito comum, esta a cargo do empregador. A última foi considerada como 
fruto da responsabilidade subjetiva porque no direito comum esta era a regra 
imperante, de acordo com o art. 159 do Código Civil de 1916. Tivesse a res-
ponsabilidade pelos danos decorrentes de acidente do trabalho sido cometida 
à recém-criada Justiça do Trabalho32, muito provavelmente outra teria sido a 
construção doutrinária e jurisprudencial, já que, uma vez mais, no direito do 
trabalho a responsabilidade do empregador é e sempre foi objetiva.

Embora não houvesse dúvida objetiva de que se tratava de responsa-
bilidade inerente ao contrato de trabalho, por razões inconfessáveis, ao menos 
em toda a sua essência, quando se integrou a Justiça do Trabalho ao Poder 
Judiciário, pela Constituição Federal de 1946, ressalvou-se que em sua com-
petência não cabia a do exame da matéria “acidente do trabalho”33. O mestre 
Wagner Giglio anota que:

A controvérsia fundada em acidente do trabalho, contudo, é in-
questionavelmente de natureza trabalhista, e não havia, como 
não há, razão cientificamente válida para excluí-la da compe-
tência da Justiça do Trabalho. Somente o interesse escuso das 
companhias seguradoras justificava essa anomalia, no passado. 
Hoje, com a integração do seguro social no Instituto de Previ-
dência, nem mesmo essa explicação subsiste34.

Verifica-se, pois, que o receio das seguradoras em ver a matéria “inde-
nização pelos danos decorrentes de acidente do trabalho” decidida pela Justiça 
do Trabalho, incumbida de aplicar um direito material cujo princípio mais 
importante é o da proteção ao trabalhador, levou à retirada da matéria do rol 

32 No final de 1932 foram criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento e as Comissões Mistas de Conciliação, sendo que 
as Juntas não tinham competência para executar suas próprias decisões, o que deveria ser feito na Justiça Comum. Em 9 de 
setembro de 1946, alguns dias antes de entrar em vigor a Constituição daquele ano, cujo teor já era conhecido, o Decreto-
lei n. 9.797 integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 9. 
ed. rev. ampl. e adap. à Constituição Federal de 1988. São Paulo: LTr, 1995, p. 28-30.
33 Art. 123, § 1º, da CF/46: “Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da justiça ordinária”.
34 GIGLIO, Wagner. D. Direito processual do trabalho, p. 77.
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de competências da referida Justiça. 
Esta diretriz foi seguida na Constituição de 1967 e mantida na Emen-

da Constitucional n. 1 de 1969. No entanto, a Constituição-cidadã de 1988, 
quando da disciplina do Poder Judiciário, já na redação original do art. 114, 
tratando da competência material da Justiça especializada, não excepcionou 
a matéria “acidente do trabalho”, como fizeram as Constituições anteriores. 
De tal modo que, desde 5-10-88, a Justiça do Trabalho tinha competência para 
conhecer, conciliar e julgar as ações trabalhistas que versassem sobre pedidos 
indenizatórios de danos decorrentes de acidente do trabalho, em sua expressão 
larga. Tardou, pois, a ser definida tal competência, que veio a ser confirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal apenas após a edição da Emenda Constitucio-
nal n. 45, de 8-12-2004, publicada no DOU em 30-12-2004.

O importante é que não há mais resquício de dúvida quanto à com-
petência da Justiça especializada para o conhecimento da matéria responsa-
bilidade do empregador pelos danos decorrentes de acidente do trabalho. 
Se assim é, não há mais qualquer razão para se continuar tratando como de 
natureza civil uma responsabilidade que sempre foi essencialmente trabalhis-
ta. O empregador tem inúmeras obrigações para a proteção da saúde do tra-
balhador, cujo descumprimento leva à ocorrência de doenças ocupacionais ou 
de acidentes típicos de trabalho. De modo que não há como separar a matéria 
“responsabilidade do empregador” da matéria “proteção ou preservação da 
saúde do trabalhador”, já que inter-relacionadas. 

Com efeito, a única ilação possível é a de que a tal responsabilidade do 
empregador é de natureza ontologicamente trabalhista.

Partindo dessa idéia, é possível sustentar que o fundamento da respon-
sabilidade do empregador pelos danos decorrentes de acidente do trabalho 
é o art. 2º, caput, da CLT, por ser ele, empregador, quem assume os riscos da 
atividade econômica, quaisquer que sejam, estando aí albergada a teoria do 
risco. Não importa saber se é risco profissional, se é risco-proveito, se é risco 
criado, se é risco excepcional etc. 

A finalidade última da norma que agasalha a teoria do risco no direito 
do trabalho é a de oferecer máxima proteção ao trabalhador em todas as di-
mensões protetivas. Aqui sim, torna-se fundante o princípio da proteção. De 
modo que não há coerência quando se evoca o princípio da proteção para se 
tratar de responsabilidade “civil” do empregador, porquanto de todos sabido 
que o princípio da proteção ao trabalhador é específico do direito do traba-
lho, não do direito comum.

Também se apresenta sutil e por isso mesmo sem maior importância a 
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distinção entre risco normal ou específico e risco acentuado ou agravado, para 
efeito de responsabilidade trabalhista do empregador. Apenas no campo do 
direito civil estas distinções se tornam importantes, porque nem toda atividade 
pode ser considerada como de risco (acentuado ou excepcional), segundo a 
própria dicção do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. 

No entanto, para o direito do trabalho todo e qualquer risco é de res-
ponsabilidade do empregador, em qualquer atividade por ele desenvolvida. 
Essa construção se alinha com o princípio da proteção, tão invocado pelos 
que tratam da matéria sob a óptica civilística. Outrossim, não se está tratando 
de um risco de somenos importância, porquanto os infortúnios laborais, risco 
a que estão sujeitos todos os trabalhadores, em qualquer atividade econômica, 
atingem diretamente sua saúde, sua integridade física e psíquica e por vezes 
ceifam sua própria vida. De modo que não se deve ficar investigando o risco 
em si, mas o dano provocado quando o risco deixa o plano teórico e produz 
efeito na prática, atingindo a saúde ou a vida do trabalhador.

Assim se evita dicotomizar a responsabilidade do empregador em ob-
jetiva e subjetiva: objetiva para as atividades de risco acentuado e para os 
casos de doença ocupacional, subjetiva para os demais casos. Ora, a prática 
demonstra que os acidentes típicos têm conseqüências, senão mais danosas, 
muito mais contundentes sobre a pessoa do trabalhador, pela imediatidade dos 
seus efeitos. O trabalhador sofre em razão de tais acidentes cortes, ferimentos, 
perda de dedos, mãos, pés, funções dos órgãos, quando não perde a própria 
vida. Essa situação parece ser mais grave do que a verificação das doenças 
ocupacionais, adquiridas num percurso lento, embora o seu efeito final possa 
ser comparado ao do acidente típico.

O que se quer ponderar é que a saúde violada é a mesma, tanto na do-
ença ocupacional quanto no acidente típico. Se o empregador tem de cumprir 
inúmeras obrigações destinadas à proteção da referida saúde é porque tem o 
dever correlato de proteger a incolumidade física e psíquica do empregado em 
quaisquer circunstâncias, em atividade de risco acentuado ou não.

Com efeito, não se deve ficar buscando culpa de sua parte para a 
responsabilização em caso de acidente típico, quando o empregador tem, 
por força do próprio contrato de trabalho, a obrigação de “devolver” o 
trabalhador à sua casa ou ao meio social com a mesma integridade física 
e psíquica que possuía quando ingressou no estabelecimento empresarial 
para a prestação de serviços.

Daí exsurge a responsabilidade contratual do empregador pelos danos 
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decorrentes de acidente do trabalho, em sua forma típica ou na modalidade do-
ença ocupacional (do trabalho e profissional), fundada no art. 2º da CLT.

4.2. O óbice do art. 7º, XXVIII, da CF

Entrementes, uma objeção pode ser apontada ao entendimento retro – 
a de que a responsabilidade objetiva confronta com a norma do inciso XXVIII 
do art. 7º da Constituição brasileira. 

Relativamente à tal objeção, crê-se que Raimundo Simão de Melo35 
já desenvolveu boa sustentação no sentido de que o inciso XXVIII do art. 7º 
da Constituição Federal não impede a adoção da responsabilidade objetiva 
do empregador pelos danos decorrentes de acidente do trabalho. Ele observa 
que a disposição inscrita nesse dispositivo constitucional possui um “caráter 
aberto”, sendo necessário investigar o “porquê”, o “para que” e o “para quem” 
foi criada referida norma. E, numa interpretação sistemática da Constituição, 
recorre ao caput do art. 7º, o qual arrola os direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. Asse-
vera que esta norma estabelece um patamar mínimo de direitos considerados 
como direitos fundamentais, “deixando, ao mesmo tempo, aberta a possibili-
dade de serem criados outros direitos e melhorados aqueles já enumerados”. 
Finaliza afirmando que o melhor sentido para a norma do inciso XXVIII do 
art. 7º é o de conceito aberto, que permite harmonizá-lo com o disposto no 
§ 3º do art. 225 da Constituição, o qual assegura a responsabilidade objetiva 
pelos danos causados ao meio ambiente. 

Demais, na doutrina laboral sempre se teve presente que o rol de direi-
tos especificados no art. 7º da Constituição se trata de um catálogo mínimo, ou 
de direitos fundamentais do trabalhador, ou, ainda, de um patamar civilizató-
rio mínimo, na feliz expressão de Mauricio Godinho Delgado. 

Daí porque o caput do referido art. 7º é cristalino no sentido de que 
aquele catálogo não impede a positivação ou reconhecimento de outros direi-
tos, tampouco a melhoria dos direitos ali consagrados, desde que se objetive 
a melhoria das condições sociais, vale dizer, existenciais, dos trabalhadores, 
tendo em vista a proibição do retrocesso social. 

Não se pode olvidar, também, de que a rígida hierarquia das normas, 
através da estrutura escalonada imaginada por Hans Kelsen, tendo no ápice 

35 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades legais, dano 
material, dano moral, dano estético. São Paulo: LTr, 2004, p. 264-275.
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a norma fundamental, não se aplica no direito do trabalho, como há muito 
tempo se proclama, especialmente em sede doutrinária. Amauri Mascaro Nas-
cimento, comentando sobre o tema, assevera que, ao contrário do direito co-
mum, no direito do trabalho o objetivo maior é social, qual seja, “a promoção 
da melhoria das condições sociais do trabalhador”. 

Por tal razão, o direito do trabalho não acolhe o sistema clássico, 
mas sim o princípio da hierarquia dinâmica das normas, consis-
tente na aplicação prioritária de uma norma fundamental que 
sempre será a mais favorável ao trabalhador, salvo disposições 
estatais imperativas ou de ordem pública36. 

Por isso, se uma convenção ou acordo coletivo de trabalho contiver 
cláusula de responsabilização objetiva do empregador pelos danos decorren-
tes de acidente do trabalho, não se poderá taxar de inconstitucional a norma 
convencional estipulada. E o mesmo raciocínio fundamenta a criação juris-
prudencial da responsabilidade objetiva com base no art. 2º da CLT.

Demais, tem-se que a lei, em sua expressão ampla, quase sempre é 
editada após um intenso debate social ou depois de uma construção juris-
prudencial criadora do direito. De tal modo que não deve o intérprete ficar 
aguardando a positivação legal quando a situação fática carece de uma pos-
tura definidora de sua parte. Como já se viu, inicialmente os juízes criaram a 
presunção de culpa do empregador pelo acidente do trabalho e mais adiante 
sistematizaram a doutrina de sua responsabilidade objetiva, e somente após 
isso é que a legislação positivou tal teoria (legislações acidentárias, a partir da 
alemã de 1884; no Brasil, a partir do Decreto-lei n. 3.724/19). 

quando os empregadores passaram a se descuidar da proteção à saúde 
dos trabalhadores diante do seguro obrigatório, criaram os juízes a indeni-
zação de direito comum, independentemente da de natureza acidentária, e 
depois a lei consagrou a hipótese (art. 31 do Decreto-lei n. 7.036/44). 

A asserção da responsabilidade do empregador se deu novamente por 
obra dos juízes, construindo a figura da culpa grave, quando a lei mencionava 
apenas a hipótese de dolo (art. 31 já citado); depois, ao se contentarem apenas 
com a culpa, em qualquer grau, quando o Supremo Tribunal Federal exigia 
culpa grave (Súmula 229). De modo que a Constituição Federal apenas positi-
vou um entendimento jurisprudencial já existente quando garantiu um direito 

36  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 118. 
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mínimo ao empregado, de responsabilidade nos casos de dolo ou culpa, no 
inciso XXVIII, multicitado. 

Com efeito, se agora a responsabilidade do empregador é de natureza 
trabalhista, se o empregador tem obrigação geral de proteção e deve assumir 
todos os riscos de sua atividade, inerentes ao contrato de trabalho, não devem 
os Juízes do Trabalho esperar pela mudança na Constituição Federal, por 
terem a missão de prosseguir no avanço da criação jurisprudencial que sem-
pre acompanhou a evolução da responsabilidade civil, rumo à objetivação da 
responsabilidade do empregador.

Por fim, esse entendimento se alinha ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, pois não se está a tratar de quaisquer danos, mas de danos 
à integridade física e psíquica dos trabalhadores. Portanto, a dignidade da 
pessoa humana deve ser o fundamento último para a adoção da teoria da res-
ponsabilidade objetiva do empregador pelos danos decorrentes de acidente 
do trabalho.

5. Conclusão

Se o acidente do trabalho, como gênero, trata-se da mais grave vio-
lação do direito à saúde do trabalhador, o sistema jurídico deve proporcionar 
resposta adequada a esse fato.

Daí porque se propõe que a responsabilidade do empregador pelos 
danos decorrentes de acidente do trabalho seja objetiva, em quaisquer casos, 
de acidente típico ou de doenças ocupacionais.

O fundamento desta assertiva é o de que referida responsabilidade é 
de natureza trabalhista e inerente ao próprio contrato de trabalho, com ful-
cro no art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que alberga a teoria do 
risco, em toda a sua essência, desde o nascedouro do direito do trabalho. Ora, 
se a responsabilidade do empregador é objetiva em relação a todas as suas 
obrigações trabalhistas, por que deve ser diferente no acidente do trabalho, o 
fato mais grave para o trabalhador no curso da relação de emprego? Por que os 
danos causados diretamente à pessoa do trabalhador devem ser indenizados de 
forma menos protetiva do que os causados de forma indireta?

Demais, considerando-se a responsabilidade do empregador pelos da-
nos decorrentes de acidente do trabalho como uma responsabilidade ontolo-
gicamente trabalhista, por ser o empregador quem assume todos os riscos da 
atividade econômica – e não somente o risco acentuado ou excepcional –, 
concede-se eficácia material ao abstrato princípio da proteção. E assim se 
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evita dicotomizar a responsabilidade do empregador em objetiva e subjetiva, 
até porque os acidentes típicos têm conseqüências muito mais contundentes 
sobre a pessoa do trabalhador, pela imediatidade dos seus efeitos. Outros-
sim, a saúde violada é a mesma, tanto na doença ocupacional quanto no 
acidente típico.

Por fim, a norma do art. 7º, XXVIII, da CF não é empecilho a esse 
entendimento, porquanto o caput do referido art. 7º deixa evidente que o rol de 
direitos ali especificados trata-se de um catálogo mínimo, o qual não impede 
a positivação ou o reconhecimento de outros direitos, tampouco a melhoria 
dos consagrados em tal catálogo, desde que se tenha o objetivo de melhorar 
as condições existenciais dos trabalhadores. Por isso os Juízes do Trabalho 
podem, com segurança, aplicar a tese da responsabilidade objetiva em matéria 
de danos decorrentes de acidente do trabalho, trilhando o longo caminho da 
evolução dessa teoria, porquanto as teorias devem servir à busca da justiça e 
não apenas aos debates acadêmicos.
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A EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL DOS TERMOS DE 
ACORDO CELEBRADOS PERAnTE AS COMISSÕES 

DE COnCILIAçÃO PRÉVIA

Paulo Henrique Tavares da Silva1

Commodissimum est, id accipi, quo res
de qua agitur, magis valeat quam perat

Digesto

1 - A razão de ser do estudo

O que animou a elaboração deste ensaio foi a tentativa de clarificar os 
efeitos da quitação dada pelos partícipes quando celebram termo de concilia-
ção perante uma Comissão de Conciliação Prévia (CCP) ou Núcleos Intersin-
dicais de Conciliação Trabalhista (NINTER).

Com efeito, diz o parágrafo único do art. 625-E da CLT que “o termo 
de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória ge-
ral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas”.

O que realmente isso vem a significar?
Há precedente desse instituto na órbita trabalhista? Seria ele mes-

mo compatível com os princípios que historicamente norteiam o direito 
obreiro?

A idéia ainda prevalecente é a de que a celebração de conciliação pe-
rante a CCP implica numa total exoneração do empregador quanto aos créditos 
decorrentes da relação de trabalho. Neste particular, veja-se o entendimento 
do Ministério do Trabalho e Emprego: 

“Havendo acordo entre as partes, o termo de conciliação terá efi-
cácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamen-

1 Juiz Titular da 2ª. Vara do Trabalho de João Pessoa-PB. Mestre em Direito pela UFPB. Professor dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação do UNIPÊ.



A EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL DOS TERMOS DE ACORDO CELEBRADOS 
PERAnTE AS COMISSÕES DE COnCILIAçÃO PRÉVIA

Paulo Henrique Tavares da Silva

88 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

te ressalvadas. Por eficácia liberatória geral entende-se a plena 
quitação dos direitos nascidos da relação de emprego. Logo, o 
acerto realizado perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem 
ressalvas pelo trabalhador, possui eficácia quitatória sobre todo 
e qualquer direito trabalhista relativo ao contrato de trabalho em 
discussão.
Dessa maneira, o empregado, depois de dar como solucionada 
a controvérsia em torno de um direito ou de vários direitos la-
borais decorrentes do contrato, não poderá reclamar eventuais 
diferenças de que julgue ser credor com fundamento naquele 
ou naqueles direitos anteriormente transacionados”(BRASIL, 
2003, p.18-19, grifo nosso). 

 
Recentemente, contrariando aquele senso comum, entendeu o Tribu-

nal Superior do Trabalho:

COMISSÃO DE COnCILIAçÃO PRÉVIA. TERMO DE 
QUITAçÃO QUAnTO AO SEGUnDO COnTRATO DE 
TRABALHO. LIMITES DA EFICÁCIA LIBERATÓRIA. 
A eficácia liberatória geral do termo de acordo firmado junto à 
comissão de conciliação prévia opera efeitos quanto às impor-
tâncias expressamente consignadas no termo, e não à totalidade 
dos títulos salariais ou indenizatórios pertinentes ao contrato 
de trabalho. A ressalva está relacionada apenas aos valores que 
constam do termo de conciliação e não a todo o contrato de tra-
balho. Precedentes da 3ª Turma.
(RR - 813/2006-264-01-00.3, Relatora Ministra: Rosa Maria 
Weber, Data de Julgamento: 24/06/2009, 3ª Turma, Data de Pu-
blicação: 14/08/2009)

Afinal, é possível emprestar ao termo de conciliação extrajudicial 
uma dimensão tão ampla, a ponto de inviabilizar posterior demanda judicial 
acerca de direitos oriundos do pacto e não contemplados expressamente na 
avença anterior?

Acreditamos que a solução desta instigante indagação ultrapassa os 
limites do direito do trabalho, sendo necessária a utilização de regras clássicas 
do direito civil acerca da transação.
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2 - Comparação com a homologação do termo de rescisão do con-
trato de trabalho

Vem sendo bastante comum o recurso analógico da celebração do 
termo de conciliação extrajudicial com a homologação sindical do termo 
rescisório.

Data vênia, são institutos diversos.
Dispõe o art. 477, § 2º., da CLT que “o instrumento de rescisão ou 

recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do con-
trato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e 
discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às 
mesmas parcelas.” Visando uniformizar a interpretação deste instituto, editou 
o TST a Súmula 330:

QUITAçÃO. VALIDADE - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade 
sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos 
requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem efi-
cácia liberatória em relação às parcelas expressamente consig-
nadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada 
ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. 
I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo 
de quitação e, conseqüentemente, seus reflexos em outras parce-
las, ainda que estas constem desse recibo. 
II - quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a 
vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação 
ao período expressamente consignado no recibo de quitação.

Ocorre que, ao contrário do dispositivo acima, a redação do art. 625-E 
leva-nos a sentido diametralmente oposto. No art. 477 da CLT, o efeito libe-
ratório está imantado às parcelas discriminadas no TRCT, pois é obrigatória a 
especificação da natureza de cada uma delas juntamente com a discriminação 
do valor. Em sua parte final, está patenteado: “sendo válida a quitação, ape-
nas, relativamente às mesmas parcelas”.

Ao revés, o art. 625-E, em seu parágrafo único, diz que o termo terá 
eficácia liberatória geral, “exceto quanto às parcelas expressamente ressalva-
das”. O caminho é inverso: lá o efeito liberatório é exceção; aqui é a regra!
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Isso já havia sido percebido pela doutrina mais abalizada há tempos, 
conforme a pertinente observação de Francisco Antônio de Oliveira:

“Na homologação das verbas rescisórias perante o sindicato, 
tem-se o pagamento das obrigações impostas à empresa pela 
dispensa. Não existe nesse ato nenhum direito duvidoso ou con-
trovertido, no pagamento de aviso prévio, férias vencidas, libe-
ração de FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais 
etc. Também não vemos aí nenhuma reciprocidade de conces-
sões das partes.
Em suma, a homologação levada a efeito perante o órgão de 
classe, com ou sem ressalva, não induz transação, posto que au-
sentes requisitos formais inarredáveis: relação duvidosa e reci-
procidade de concessões.(2001, p. 138) 

 
Logo, a lei 9.958/2000, que introduziu em nosso ordenamento jurídico 

o regramento das CCPs, trouxe instituto com características até então inexis-
tentes no sistema de proteção do trabalho.

Em sendo assim, preconizamos a inadequação do uso dos mecanismos 
que regram a quitação via homologação sindical nas hipóteses de termos de 
conciliação extrajudicial, frente à diversidade de tratamento dado pela lei. Não 
temos dúvida da necessidade de uma teoria particularizada para a compreen-
são do fenômeno, sendo este ensaio uma pequena contribuição para tanto.

 
3  - Onde reside o ineditismo do instituto no Direito do Trabalho

Verba cum effectu, sunt accipienda (não se presumem, na lei, pa-
lavras inúteis). 

Destaca Delgado (1995, 168) que, tradicionalmente, a conciliação era 
tida como ato judicial, através do qual as partes litigantes, sob interveniência 
da autoridade judicial, ajustam a solução transacionada sobre a matéria objeto 
de processo judicial. Distinguia-se ela das figuras afins (transação, renúncia e 
composição) em três níveis: presença de uma autoridade judicial interferindo 
nas negociações (plano subjetivo); realizar-se na pendência de processo ju-
dicial (plano formal); pela possibilidade de abarcar parcelas trabalhistas não 
transacionáveis na esfera estritamente privada (plano do conteúdo).

Igualmente, quando se tratava do manejo da transação de direitos tra-
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balhistas, a doutrina sempre teve o cuidado de apontar que nesse ramo do di-
reito o instituto tinha sua órbita de ação bastante resumida, ante os comandos 
limitadores contidos nos art. 9º., 444 e 468 da CLT.

A conciliação passa a integrar um momento especial no procedi-
mento judicial trabalhista, sendo impositiva sua tentativa em duas ocasi-
ões: um prévio, logo na abertura dos trabalhos (CLT, art. 846), e outro 
final, depois das razões finais (CLT, art. 850, in fine). Aliás, há mesmo na 
CLT artigo especialmente destinado à regular o instituto, sendo importante 
destacar que o procedimento, antes mesmo de judicializar-se, é meramente 
conciliatório (art. 764).

Diferentemente, a transação apresenta elementos diferenciados, sendo 
lapidar a síntese apontada por Süssekind, indicando que a validade do instituto 
vincula-se à natureza do direito (passível de transação); capacidade das par-
tes para transacionar; livre manifestação do agente; respeito às formalidades 
legais (forma livre ou vinculada, quando a norma assim o exigir), bem como 
que a transação é ato explícito, de interpretação restritiva (1996, p. 211-212).

Já dissemos anteriormente que a conciliação extrajudicial nada tem 
a ver com a quitação, mesmo homologada sindicalmente. Trata-se de figura 
singular, haja vista contar com a interveniência de agentes que representam, 
paritariamente, empregados e empregadores. Isso mesmo sintoniza-se com as 
Recomendações da OIT quanto ao tema (92, 94 e 130), destinadas a evitar a 
judicialização do conflito trabalhista. Vê-se, aliás, na Recomendação 922, que 
trata da Conciliação e Arbitragem Voluntárias, adotada em 29/06/1951:

“5. Todos los acuerdos que pudieren celebrar las partes durante 
el procedimiento de conciliación o a la terminación del mismo 
deberían redactarse por escrito y considerarse equivalentes a 
contratos celebrados normalmente.” 3

Portanto, as CCPs representam a possibilidade que têm os atores so-
ciais do trabalho (empregados e empregadores) de fazer uso da etapa conci-
liatória antes do ingresso judicial. Diz-se aqui possibilidade, eis que a posição 
atual do Supremo Tribunal Federal, ao menos em sede liminar, é pela não-
obrigatoriedade da utilização desse mecanismo extrajudicial4, apesar do dito 
no art. 625-D da CLT e em seu parágrafo 2º., parte final.

2 Destaque-se que ainda há referências às comissões mistas de conciliação nas Recomendações 94 e 130 da OIT.
3 Disponível em:< http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm>. Acesso em: 24 ago. 2009.
4 Liminar proferida em 13/5/2009, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) números  2.139 e 2.160.
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Residem as diretivas desse fenômeno num mesmo local, qual seja o 
Código Civil, que trata tanto da transação judicial quanto da extrajudicial a 
partir do art. 840. Aí temos, de forma sistematizada, os limites do instituto e o 
caminho para harmonizá-lo na seara trabalhista.

Nenhuma regra anterior na CLT estipulava tal possibilidade, razão 
pela qual, tudo que até então era dito quanto à transação fora dos limites da 
lide esbarrava naquelas vedações legais já mencionadas, alusivas à subtração, 
na constância ou não do contrato de trabalho, das normas protetivas, por em-
butir o acordo autêntica renúncia da parte mais fraca.

Corrobora essa tese o fato do termo de conciliação firmado pela CCP 
constituir-se em título executivo extrajudicial dotado, pois, da presunção de li-
quidez, exigibilidade e, principalmente, certeza, equiparando-se à coisa julga-
da obtida na homologação judicial (CLT, art. 831, parágrafo único). Outrossim, 
essa é a única diferença que hoje poderá ser feita entre as duas modalidades de 
conciliação, mas reside aí um ponto por demais importante: equiparar-se não 
significa ser idêntico (VENOSA: 2004; p. 322). A transação extrajudicial será 
sempre um contrato, submetida às regras pertinentes à espécie.

Importa ainda destacar que mesmo em juízo há um momento no qual a 
autoridade judicial age, em verdade, como autêntico mediador, antes de desen-
volver a atividade jurisdicional típica, consistente no aprofundamento das maté-
rias fáticas e jurídicas postas na demanda. Tanto é assim que adverte Francisco 
Antônio de Oliveira, comentando o disposto na Súmula 2595 do TST:

“A colocação sumulada há de ser entendida em termos restritos 
e não abrangentes. Dispõe apenas sobre aqueles casos em que 
a reclamatória foi devidamente instruída, propiciando ao juízo 
aquilatar sobre o meritum causae. Nesse sentido conduz a exe-
gese do art. 831, caput, da CLT ao preceituar que a decisão será 
proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de concilia-
ção. O mandamento legal diz respeito, à evidência, à segunda 
proposta conciliatória, depois da primeira proposta conciliatória 
tem lugar a instrução do processo ou o encerramento de ofício 
ou a pedido das partes (julgamento antecipado da lide). As sen-
tenças proferidas antes da instrução do processo em acordos, são 
meramente homologatórias. O juiz homologa a vontade das par-
tes, sem adentrar ao mérito.” (2008, p. 407). 

5 TERMO DE COnCILIAçÃO. AçÃO RESCISÓRIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Só por 
ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT. 
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4 - Conceito e limites da conciliação extrajudicial

Reza o art. 840 do Código Civil: “É lícito aos interessados prevenirem 
ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Por aqui já se pode no-
tar uma classificação legal para a transação, decorrente de sua finalidade: para 
prevenir ou terminar um litígio. 

Decorre do instituto as seguintes características: reciprocidade, eis 
que trata de autêntico contrato celebrado entre os interessados, materializador 
de concessões mútuas; incerteza, dada presença da res dubia como objeto do 
ajuste; a indivisibilidade, que se manifesta quando da tentativa de se anular o 
ajuste ou na maneira de interpretá-lo, bem como a função meramente decla-
ratória de direitos. 

De forma mais simples, ensina Sílvio de Salvo Venosa (2004, 316):

“qualquer obrigação que possa trazer dúvida aos obrigados pode 
ser objeto de transação. Deve ser elástico o conceito de dubie-
dade. Somente não podem ser objeto de transação, em tese, as 
obrigações cuja existência, liquidez e valor, não são discutidos 
pelo devedor.
Portanto, temos que para seus requisitos há necessidade de um 
acordo de vontades; que as partes façam concessões mútuas, ou 
seja, cedam parte de suas pretensões em troca de receber o res-
tante em caráter seguro e definitivo e que haja com isso extinção 
de obrigações litigiosas ou duvidosas.” 

Bem se vê que no cerne de cada transação há um escopo extintivo, em-
bora diretamente vinculado às obrigações duvidosas ou litigiosas. Em síntese, 
o efeito liberatório é ínsito ao instituto.

Não se pode enquadrar como válidas as transações homologadas por 
certas Comissões de Conciliação de Prévia cujo intento é mascarar uma re-
núncia irrestrita do extinto contrato de trabalho, bem como aquelas demandas 
simuladas que são propostas pelas partes como pressuposto para o pagamento 
de parcelas decorrentes de planos de desligamento motivados, pela mais ab-
soluta falta de obrigação litigiosa. Vale lembrar que a transação pode ser nuli-
ficada por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controver-
sa (art. 849, CCB). No entanto, aquele mesmo dispositivo, em seu parágrafo 
único, adverte que “a transação não se anula por erro de direito a respeito das 
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questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.
Graças à natureza contratual, encontra a transação limites subjetivos 

bem claros e restritos aos transigentes6, similar à eficácia subjetiva da coisa 
julgada (CPC, art. 472), os únicos beneficiários indiretos do ajuste são os mes-
mos decorrentes da conciliação judicial, em virtude de expressa determinação 
legal, a exemplo dos reflexos que tais ajustes podem ter no FGTS, imposto de 
renda e contribuições previdenciárias. Daí porque, admite-se também o mane-
jo de ação anulatória por parte da União ou gestor do FGTS, visando descons-
tituir transação fraudulenta praticada perante a CCP que lesione a legislação 
aplicável à espécie, dada sua condição de terceiro interessado. Igualmente, 
pode-se em tais hipóteses simplesmente desconsiderar o pactuado, aplicar as 
multas e demais cominações, ajuizando-se a ação de execução pertinente, uma 
vez que aquilo que foi ajustado simplesmente não vincula tais entes estatais.

Diversa, no entanto, é a situação dos planos de aposentadoria fechada. 
Na maioria dos casos, autoriza-se o desconto das contribuições desti-

nadas à composição do plano de benefícios privados diretamente na folha de 
pagamento. A prática de recolhimento em formato excepcional exige previsão 
expressa nos regulamentos dos planos de custeio, a fim de que se possa dizer 
que a incidência deveria ser feita de forma automática em relação às parcelas 
transacionadas. Se inexistir aquela regulação, é possível que as partes sim-
plesmente aquiesçam a não efetuar qualquer desconto nos valores das parcelas 
recebidas (cota da empresa e empregado), justamente como forma de melhor 
aviar à composição.

  
5 - Que sentido deve ser dado à eficácia liberatória geral

Comentando acerca desse aspecto particular do termo de conciliação 
extrajudicial, Alice Monteiro de Barros externa que “a eficácia liberatória é 
absurda, pois retira a efetividade dos direitos sociais previstos em preceito 
constitucional e atenta contra o princípio da irrenunciabilidade. Esse título 
será executado perante a Justiça do Trabalho (art. 876 da CLT) e, prova-
velmente, sem multa, pois não cremos que elas sejam inseridas nos acordos 
firmados nas comissões no âmbito da empresa, fato que ensejará, na certa, 
prejuízos ao trabalhador” (2007, p.211).

Antes de encetarmos tão dura crítica ao instituto, é preciso entender, 

6  CCB, “Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que se diga respeito a 
coisa indivisível”
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na forma exposta pelo sistema legal, o alcance dessa liberação.  
Não se pode dizer que quanto ao tema há uniformidade de pensamento 

nos tribunais. Na mais alta Corte trabalhista do país, podemos citar os seguin-
tes julgados, à guisa de exemplificação, que contrastam com o aresto apresen-
tado no item I, da mesma fonte:

“RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE COnCILIA-
çÃO PRÉVIA. ACORDO. AUSÊnCIA DE RESSALVAS. 
EFEITOS. A decisão recorrida encontra-se em consonância 
com o entendimento desta Corte no sentido de que o termo de 
quitação firmado perante Comissão de Conciliação Prévia pos-
sui eficácia liberatória geral quando não há ressalva de parcelas, 
nos termos do art. 625-E da CLT. Precedentes. Recurso de revis-
ta não conhecido. (RR - 292/2004-063-01-00.0 , Relatora Mi-
nistra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2009, 
8ª Turma, Data de Publicação: 21/08/2009)”

“RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE COnCILIA-
çÃO PRÉVIA. ACORDO. AUSÊnCIA DE RESSALVAS. 
EFEITOS. A decisão recorrida encontra-se em consonância 
com o entendimento desta Corte no sentido de que o termo de 
quitação firmado perante Comissão de Conciliação Prévia pos-
sui eficácia liberatória geral quando não há ressalva de parce-
las, nos termos do art. 625-E da CLT. Precedentes. Recurso de 
revista não conhecido.” (RR-1172/2002-035-03-00.8, Relatora 
Ministra Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Divulgação 
DEJT 24/4/2009)

“ACORDO. COMISSÃO DE COnCILIAçÃO PRÉVIA. 
EFEITOS. Nos termos do artigo 625-E, parágrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a conciliação levada a efei-
to perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalva no 
termo conciliatório, importa a quitação geral do contrato de tra-
balho. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST, 1ª T., RR-
729/2006-391-02-00, Rel. Min. Lelio Bentes, DJ 27/3/2009)

No tópico II deste ensaio, cuidamos de firmar posição pela impossibi-
lidade de equiparação entre o termo de conciliação e a homologação sindical. 
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São institutos distintos, com tratamento jurídico diverso. Mas será que a quita-
ção passada pelo empregado no termo de conciliação, sem qualquer ressalva, 
implica na total isenção do empregador?

Cremos que não.
Primeiramente, há imperativo que impõe interpretação restritiva da 

transação (CCB, art. 843). 
Por outro lado, o dispositivo legal que impõe a referida eficácia libe-

ratória deve ser interpretado sistematicamente com o próprio desenho dado 
ao instituto pela CLT. Note-se que o art. 625-D diz que “qualquer demanda 
de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia”.  O 
uso do termo demanda não foi à toa. 

Demanda é expressão típica do direito processual, sendo conceituada 
com maestria por Barbosa Moreira como sendo o “ato pelo qual alguém pede 
ao Estado a prestação da atividade jurisdicional” (1995, p. 11). Mais adiante, 
esclarece que “através da demanda a parte formula um pedido, cujo teor de-
termina o objeto do litígio e, conseqüentemente, âmbito dentro do qual toca 
ao órgão judicial decidir a lide (art. 128)” (1995, p. 12). Bem se vê que se está 
transpondo para órbita pré-processual elementos que serão úteis à individuali-
zação dos efeitos da conciliação porventura celebrada. 

Com efeito, há que se estabelecer, claramente, desde o início do pro-
cedimento extrajudicial, as partes, a causa de pedir e, principalmente, o ob-
jeto da demanda a ser transacionada. Somente assim é possível aferir se estão 
presentes aqueles pressupostos elementares que conceituam a transação, i.e., 
a delimitação de situações que sejam duvidosas ou litigiosas, estando a exigir 
concessões mútuas para seu término.

Portanto, por exemplo, o fato do empregado conciliar férias vencidas, 
não lhe tolhe o direito de postular horas extras. Entretanto, a incidência da so-
brejornada sobre tais férias já não é mais possível, face à liberação geral con-
tida no ordenamento jurídico. Embora o Código Civil de 2002 não mais faça 
referência ao vetusto princípio de que o acessório segue a sorte do principal 
(accessio cedit principali), outra interpretação, com todas as vênias, não cabe 
aqui, tudo decorrente da eficácia liberatória geral quanto àquela parcela.

Além disso, a harmonização do instituto passa igualmente por uma 
leitura atenta do dito pelo próprio parágrafo único do art. 625-E consolidado: 
“O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia libera-
tória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas”. Percebe-se 
que o dispositivo não fala em ressalva quanto a valores; alude a parcela (pe-
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quena parte; fração, fragmento), parcela que integra a demanda formalizada 
perante a CCP. E mais, o que se ressalva é a possibilidade do efeito libera-
tório (que radica em qualquer transação) incidir de forma genérica acerca 
dos componentes integrantes da postulação, justamente para possibilitar que 
mais adiante possa o interessado repercutir, refletir, incidir, outros direitos 
sobre aquilo que foi pago. Aqui, sim, uma vez lançada a ressalva, aproxi-
ma-se o termo de conciliação de uma mera quitação, podendo-se falar em 
valores percebidos, que poderão ser compensados em demanda (judicial), 
posteriormente proposta.

Também é preciso extremar que não são passíveis de composição 
direitos indisponíveis, que, no exato sentido do art. 841 do CCB, são aqueles 
“direitos patrimoniais de caráter privado”.  Logo, a transação extrajudicial 
é absolutamente ineficaz quando permite a isenção dos recolhimentos para 
com o FGTS, imposto de renda e previdência social, isto porque não pode 
confundir a transação com a renúncia de direitos. Ressalve-se, quanto ao 
primeiro, que é possível ao empregador transacionar sobre o FGTS, quando 
lhe é dado o direito à percepção de tais valores (hipótese de liberação da 
conta vinculada). Somente quando há manifesta res dubia é que se permite 
transacionar acerca do tempo de serviço ou natureza das parcelas com-
postas (se indenizatória ou salarial). Do contrário, não há que se falar em 
liberação geral. 

E aqui vai mais uma diferença decorrente entre a conciliação judicial 
e a extrajudicial no direito do trabalho. A disponibilidade acerca das contribui-
ções previdenciárias é maior em juízo, bastando ver o disposto no art. 43 da 
Lei 8.212/90 (Plano de Custeio da Previdência Social), com a redação que lhe 
foi dada pela Lei 11.941 de 27 de maio de 2009, com grifos nossos:

“Art. 43.  ....................................................................... 

§ 1º  Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em 
que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais rela-
tivas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total 
apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo 
homologado. 

§ 2º  Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições so-
ciais na data da prestação do serviço.
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§ 3º  As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com 
referência ao período da prestação de serviços, mediante a 
aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contri-
buição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente 
a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhi-
mento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos 
os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acor-
do homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento 
será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, 
nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente 
a cada uma delas.  

§ 4º  No caso de reconhecimento judicial da prestação de servi-
ços em condições que permitam a aposentadoria especial após 
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribui-
ção, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o 
§ 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. 

§ 5º  Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida 
decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no 
valor do acordo. 

§ 6º  Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou 
pagos nas Comissões de Conciliação Prévia de que trata a Lei 
no 9.958, de 12 de janeiro de 2000.” (NR)

Somente nas conciliações judiciais, após a sentença de mérito, é que 
se permite acordo potencialmente discrepante com os valores já regularmente 
apurados em liquidação ou descritos no título executivo judicial. Perante a 
CCP isso não pode ocorrer, devendo-se proceder de conformidade com os 
parágrafos 1º. e 3º. daquele dispositivo. 

Entrementes, não se veda aos contratantes a possibilidade de lan-
çar cláusula no termo de conciliação emprestando-se eficácia liberatória a 
todo o contrato de trabalho extinto. Contudo, mesmo assim, isso não pode 
representar uma panacéia capaz de liquidar todos os haveres da relação 
de emprego finda, uma vez que somente aquelas parcelas que estavam na 
esfera do possível de ser transacionado receberão a liberação geral men-
cionada na lei.
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6 - Enfim

Iniciamos este artigo com um brocardo da lavra do jurisconsulto ro-
mano Juliano, extraído do Digesto, que diz: “Prefira-se a inteligência dos 
textos que torne viável o seu objeto, ao invés da que os reduza à inutilidade”. 
Este foi o sentido de nosso trabalho.

A conciliação extrajudicial trabalhista representa um instrumento de-
veras interessante para uma solução rápida e menos custosa (em tempo e di-
nheiro) dos conflitos trabalhistas, com o aval dos representantes dos emprega-
dores e empregados. Dizer que seu efeito liberatório representa odiosa ofensa 
aos princípios basilares do Direito do Trabalho, tolhendo incondicionalmente 
sua extensão (restringindo-o a menos que uma quitação sindical), é reduzir o 
instituto há um vazio de significância, letra-morta na lei, desprestígio que não 
estimulará ninguém a procurar outros meios de composição dos conflitos fora 
dos muros dos tribunais.

A eficácia liberatória geral existe sim nessas transações particulares, 
mas sempre limitadas às características do instituto, oriundas do direito comum 
(civil e processual civil), que em nada desautorizam seu uso no Direito do Tra-
balho vez que, ao contrário daqueles que propugnam uma extensão nos acordos 
maior que aquela prevista, estabelecem parâmetros exegéticos claros.

Não há, se bem seguirmos as orientações legais constantes do próprio 
sistema jurídico vigente, qualquer malferição aos princípios protetivos da le-
gislação laboral, tampouco reside no trabalho de uma CCP ou NINTER sequer 
uma nódoa de inconstitucionalidade.

Inconcebível, no entanto, é a utilização dessas comissões para a sub-
tração dos direitos dos trabalhadores de maneira sub-reptícia, através de acor-
dos fraudulentos. Mesmo assim, sob a ótica daquilo que aqui defendemos, 
mais ainda se reforça a proteção ao obreiro, posto que o desvio da finalidade 
legalmente destinada ao instituto, abre a possibilidade ao interessado de nuli-
ficar o ajuste em juízo. 

Mais que nunca, reina aqui a máxima de Confúcio: “A virtude está no meio. 
Quem o ultrapassa não logra mais que os infelizes privados de alcançá-lo.”
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1. Considerações preliminares 

A responsabilidade civil, em sua função precípua de possibilitar o 
equilíbrio e a harmonia social, apresenta-se como um dos campos mais dinâ-
micos e relevantes do Direito, tanto quanto inovadoras e surpreendentes são 
as relações e os conflitos travados na órbita comunitária, em todos os seus 
universos existenciais, a abranger conteúdos econômicos, sociais, políticos, 
morais, tecnológicos, filosóficos e religiosos.

Com efeito, a proteção jurídica aos indivíduos e grupos sociais tem-
se alargado na busca da garantia de uma tutela apta a alcançar o amplo leque 
dos interesses e direitos que lhes dizem respeito. Estes interesses e direitos, 
não se confinando em um rol preestabelecido, são revelados historicamente, 
valorizados e assimilados como fundamentais, passando a refletir e a compor 
as diversas órbitas de projeção da dignidade humana. Por isso que à respon-
sabilidade civil tem-se atribuído o papel de proteção de direitos e interesses 
fundamentais.

Em compasso com as características assumidas ao longo do tempo 
pela nossa sociedade, evoluiu-se para uma postura político-jurídica condizen-
te com a proteção ampla do ser humano: primeiro, elastecendo a tutela jurídica 
da esfera patrimonial para a moral ou extrapatrimonial, reconhecida a nota 
da essencialidade de tal extensão; depois, espraiando a proteção jurídica do 
campo individual para o coletivo ou social, quando o indivíduo passou a ser 
tutelado não apenas na sua consideração uti singulus, mas também uti socius, 
concebendo-se interesses próprios das coletividades por ele integradas, passí-
veis de invocação e defesa perante a Justiça.

Dessa maneira, o alargamento da proteção jurídica à esfera moral ou 
extrapatrimonial dos indivíduos e também aos interesses de dimensão coletiva 

1 Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho; Professor da UFRN (graduação e pós-graduação) e da Escola 
Superior do Ministério Público da União – ESMPU; Mestre e especialista em Direito Público.
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veio a significar destacado e necessário passo no processo de valorização e tu-
tela dos direitos fundamentais. Tal evolução, sem dúvida, apresentou-se como 
resposta às modernas e imperativas demandas da cidadania.

Ora, desde o último século que a compreensão da dignidade huma-
na tem sido referida a novas e relevantíssimas projeções, concebendo-se o 
indivíduo em sua integralidade e plenitude, de modo a ensejar um sensível 
incremento no que tange às perspectivas de sua proteção jurídica no plano 
individual, e, também, na órbita coletiva.2 É inegável, pois, o reconhecimento 
e a expansão de novas esferas de proteção à pessoa humana, diante das reali-
dades e interesses emergentes na sociedade, que são acompanhadas de novas 
violações de direitos.

Assim, tem-se que a constante revelação de novos direitos atende 
à necessidade do integral respeito à pessoa humana, em toda extensão dos 
seus interesses fundamentais, dos seus legítimos valores e das suas variadas 
maneiras de ser em sociedade: individualmente considerada ou reconhecida 
como integrante de coletividades diversas. Essa proteção jurídica apresenta-se 
ampla, albergando as diversas formas em que se possam configurar aqueles 
direitos fundamentais, passíveis de ser enquadrados, pois, na variada moldura 
dos interesses pessoais, dos interesses coletivos, dos interesses difusos, dos 
interesses individuais homogêneos, dos interesses patrimoniais e dos interes-
ses morais.3

É evidente que, em face de novos interesses reconhecidos juridica-
mente, a destacar-se os de expressão coletiva, por força da crescente escala de 
ampliação dos direitos fundamentais, vieram a ter realce, por conseqüência, e 
correspondentemente, novas demandas e áreas de conflituosidade.

Portanto, ante a efervescência desses novos interesses transindividuais 
e a correlata visualização de inéditos e graves conflitos sociais, inequivoca-
mente novas configurações de danos injustos passaram a ter relevância. E as 
coletividades de pessoas, como titulares desses direitos, alcançaram a possi-
bilidade de reivindicar proteção e tutela jurídica, principalmente no que tange 
à reparação das lesões verificadas, o que traduz, de maneira clara, a vocação 

2 Destacando esse aspecto da inolvidável abertura de compreensão a ser necessariamente conferida ao conceito de dignida-
de humana, como princípio fundante do ordenamento jurídico, enxerga, porém, a Professora Judith Matins-Costa, a timi-
dez da jurisprudência em face da aplicação deste postulado a novos casos visualizados como atentatórios à pessoa humana, 
em toda a dimensão da tutela que lhe é assegurada, nos planos subjetivo e social. (Os danos à pessoa no direito brasileiro 
e a natureza de sua reparação. In: A Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: RT, 2002, p. 421-422).  
3 Nesse sentido, explicita Daniela A. Rodrigueiro que a dignidade da pessoa humana está “resguardada nos direitos indivi-
duais e coletivos postos ser inexoravelmente um Direito e com este vocábulo inserimos a abrangência da defesa do cidadão 
perante o Estado, bem como os interesses jurídicos de caráter social, político e difuso ou coletivo lato sensu” (Dano moral 
ambiental. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 158).
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expansiva do sistema de responsabilidade civil.
O dano, dessa maneira, antes referido a pessoas físicas e jurídicas veio 

a ser reconhecido também em face de grupos, categorias, classes de pessoas 
ou mesmo toda a coletividade, a quem o ordenamento jurídico, explicitamen-
te, em sua atual estruturação, conferiu a titularidade de direitos e, em decor-
rência, a prerrogativa jurídica de obter a sua proteção judicial.

Nesse passo, reforça Carlos Alberto Bittar que no sistema tradicional 
apresentavam-se como titulares de direitos quaisquer entes personalizados, 
públicos ou privados, individualmente considerados; porém, com a evolução 
operada, na linha da coletivização da defesa de interesses, entes não persona-
lizados e “grupos ou classes ou categorias de pessoas indeterminadas passa-
ram também a figurar como titulares do direito à reparação civil, inclusive a 
sociedade, ou certas coletividades como um todo”.4 

Assim, possibilitou-se definitivamente a reparação de danos injustos infligi-
dos a direitos reconhecidos à coletividade, em suas mais variadas configurações.

Destarte, como nota característica do desenvolvimento do instituto da 
responsabilidade civil observa-se a crescente ampliação do elenco dos danos 
passíveis de ressarcimento, o que trouxe como conseqüência a abrangência da 
obrigação de reparar lesões a bens e valores jurídicos titularizados por cole-
tividades de pessoas. Essa realidade, tão evidente, reflete o anseio de justiça, 
legítimo e necessário, que é expressado pela sociedade de nossos dias.

Em suma, por ser da maior importância para o presente estudo, res-
salta-se que, no tempo atual, tornaram-se imprescindíveis a imediata reação 
e a resposta eficaz do sistema jurídico, em face de situações reveladoras de 
condutas que configuram lesão injusta a interesses juridicamente protegidos, 
de natureza extrapatrimonial, titularizados pela coletividade, em todas as suas 
expressões (grupos, categorias ou classes). 

No âmbito da responsabilidade civil, portanto, passou a ter expressiva 
relevância jurídica a tutela e reparação da categoria denominada, em nosso 
sistema jurídico, de dano moral coletivo.

2. Caracterização

Em nossa realidade, duas ordens principais de fatores, igualmente re-

4 Reparação civil por danos morais. 3. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 151. Acentua também este mesmo autor: “Entre nós, a 
partir da lei sobre ação civil pública, com a detecção de certos interesses metaindividuais, protegíveis juridicamente, pas-
saram a admitir-se conjuntos indeterminados de pessoas como titulares, em questões referentes à defesa de valores sociais 
e individuais relevantes, como o patrimônio histórico e cultural, o meio ambiente e o consumidor. (...) Com isso, a proble-
mática da titularidade do direito à reparação espraia-se ora por entre o regime individual e o regime coletivo” (p. 152).
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levantes, propiciaram a proteção jurídica a interesses titularizados por coleti-
vidades de pessoas e caracterizados pela natureza extrapatrimonial. 

A primeira delas identifica-se com o movimento de abertura do siste-
ma jurídico visando à plena proteção aos direitos inerentes à personalidade e 
também referidos à dignidade humana, em todo o alcance possível, a propiciar 
o surgimento de novos campos de tutela. Veja-se, nessa quadra, a aceitação da 
hipótese de dano moral objetivo (ferimento ao direito ao nome, à consideração 
e à reputação social), abarcando, inclusive, a esfera extrapatrimonial peculiar 
às pessoas jurídicas.

O segundo aspecto estampa-se no fenômeno da coletivização do direi-
to, com o reconhecimento e tutela de direitos coletivos e difusos, que é fruto de 
uma sociedade de massas, de relações e conflitos multiformes e amplificados 
no universo social, geradores de interesses próprios atinentes a coletividades 
de pessoas (grupos, categorias ou classes), exigindo uma estrutura jurídica, 
material e processual, necessária e adequada à sua defesa. 

Com razão, pois, Leonardo Roscoe Bessa, ao aduzir que “a compre-
ensão acertada do dano moral coletivo vincula-se naturalmente aos direitos 
metaindividuais e aos respectivos instrumentos de tutela”. E estes direitos de 
natureza coletiva “não se enquadram em modelos teóricos dos ramos tradicio-
nais do ordenamento jurídico”, constituindo, pois, uma categoria nova no ce-
nário da tutela dos interesses, ensejando, para a sua necessária compreensão, 
uma “adequada análise funcional”. 5

A teoria da responsabilidade civil, reitere-se, de início voltada para a 
composição de danos no âmbito individual e privado, direcionou-se, também 
e necessariamente, para a proteção dos bens e direitos próprios da coletivida-
de. E esses específicos interesses, que têm caracteristicamente natureza extra-
patrimonial, representam, pois, a síntese de valores compartidos socialmente, 
os quais, assim amalgamados, adquirem expressão e dimensão próprias, tra-
duzindo natureza coletiva.

A observação do orbe social demonstra, com clareza, que determina-
das coletividades comungam de interesses essenciais, fundados que são em 
valores afetos à dignidade edificada e compartilhada no seu âmbito, por todos 
os que as integram, podendo-se afirmar, nesse passo, que não apenas o indiví-
duo, isoladamente, é dotado de determinado padrão ético, mas também o são 
os grupos sociais, ou seja, as coletividades, que titularizam direitos.

É acertado dizer, assim, que certas condutas antijurídicas atingem in-

5 Dano moral coletivo, In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: RT, n. 59, jul/set, 2006, p. 79 e 91.
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justamente interesses de relevância social titularizados por certas coletivida-
des, de maneira suficiente a produzir a reação do sistema jurídico quanto à 
repressão e sancionamento de tais atos. 

Afirma-se, então, que o reconhecimento do dano moral coletivo e da 
imperiosidade da sua adequada reparação traduz a mais importante vertente 
evolutiva, na atualidade, do sistema da responsabilidade civil, em seus contí-
nuos desdobramentos, a significar a extensão do dano a uma órbita coletiva de 
direitos, de essência tipicamente extrapatrimonial, não subordinada à esfera 
subjetiva do sofrimento ou da dor individual. São direitos que traduzem valo-
res jurídicos fundamentais da coletividade, e que refletem, no horizonte social, 
o largo alcance da dignidade dos seus membros.

Resta evidente, com efeito, que, toda vez em que se vislumbrar o 
ferimento a interesse não-patrimonial, do qual titular uma determinada co-
letividade (em maior ou menor extensão), configurar-se-á dano passível de 
reparação, sob a forma adequada a esta realidade jurídica peculiar aos direitos 
transindividuais, que se traduz em uma condenação pecuniária arbitrada judi-
cialmente, reversível a um fundo específico, com o objetivo de reconstituição 
dos bens lesados, conforme adiante será analisado.

É bem verdade, anote-se, que nesses casos de danos coletivos não se 
pode ignorar a recorrente presença de efeitos negativos que o ato lesivo por-
ventura venha a produzir, em relação a determinadas coletividades de pessoas 
atingidas, apreendidos em dimensão subjetiva, como a repulsa, o abalo psíqui-
co ou a consternação, entre outras reações.

Todavia, é de absoluta importância ressaltar que a caracterização do 
dano moral coletivo não se vincula nem se condiciona diretamente à observa-
ção ou demonstração efetiva de tais efeitos negativos, visto que, constituem 
eles, quando perceptíveis coletivamente, mera conseqüência do dano produzi-
do pela conduta do agente, não se apresentando, evidentemente, como pressu-
posto para a sua configuração.

É esse um aspecto relevantíssimo no estudo do dano moral coletivo, a 
colocar em destaque a racionalidade e o modelo teórico inerentes à compreen-
são adequada da matéria, que, saliente-se, firma-se nos domínios próprios do 
sistema de tutela jurídica dos direitos transindividuais, a afastar-se, em muitos 
pontos substanciais, do regime inerente ao dano moral individual. 

Incorrerá em equívoco grosseiro quem, nessa seara, buscar definições e 
respostas à luz exclusiva das regras regentes das relações privadas individuais, 
ancorando-se nos conceitos e na lógica peculiares à concepção teórico-jurídica 
do dano pessoal.
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Reitere-se mais, que a concepção atualizada do dano moral há muito 
superou a significação restritiva, de viés semântico, subordinada ao plano sub-
jetivo da dor ou do sofrimento, posição que resistiu por longo tempo, vincula-
da à esfera da possibilidade de reparação das lesões individuais. 

Por isso mesmo, reafirma-se, a compreensão do dano moral coletivo 
não se conjuga diretamente com a idéia de demonstração de elementos como 
perturbação, aflição ou transtorno coletivo. Firma-se, sim, objetivamente, di-
zendo respeito ao fato que reflete uma violação intolerável de direitos coleti-
vos e difusos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. Essa violação, não 
podendo ser tolerada em um sistema de justiça social ínsito ao regime demo-
crático, rendeu ensejo à previsão, no ordenamento jurídico, do meio e da for-
ma necessária e adequada a proporcionar uma reparação devida, de maneira a 
sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais, 
pela relevância social da sua proteção. 

Nessa linha de raciocínio, faz-se imperioso salientar que o dano decor-
rente da conduta antijurídica, que lesa a esfera de interesses da coletividade, 
deve apresentar-se com real significância, ou seja, de maneira a afetar inescu-
sável e intoleravelmente valores e interesses coletivos fundamentais.

No extenso palco jurisprudencial, guardando congruência com os ar-
gumentos expendidos, destaca-se, inicialmente, no universo das relações de 
trabalho, a seguinte decisão paradigma do Tribunal Superior do Trabalho – a 
primeira em que esta Corte enfrentou explicitamente a matéria –, que acolheu 
pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho, autor da ação civil 
pública, relativamente à reparação por dano moral coletivo, em razão de se ter 
mostrado inequívoca a caracterização de lesão à coletividade e a necessidade 
de sua específica reparação. No caso, a empresa havia se valido da Justiça do 
Trabalho para obter vantagens ilícitas, mediante a utilização de lides simula-
das. Vejam-se os termos da ementa do mencionado acórdão:

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MINISTÉ-
RIO PúBLICO DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. DANO MO-
RAL COLETIVO. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO 
CIVIL PúBLICA VISANDO OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ATO 
ATENTATóRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESCISÃO 
DE CONTRATO ATRAVÉS DE ACORDOS HOMOLOGA-
DOS NA JUSTIÇA. LIDE SIMULADA. 
Resta delineado nos autos que a postura da empresa, em proce-
der ao desligamento dos empregados com mais de um ano de 
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serviço, através de acordos homologados na justiça, atenta con-
tra a dignidade da Justiça. A ação civil pública buscou reverter o 
comportamento da empresa, na prática de lides simuladas, com 
o fim de prevenir lesão a direitos sociais indisponíveis dos traba-
lhadores. Incontroverso o uso da Justiça do Trabalho como ór-
gão homologador de acordos, verifica-se lesão à ordem jurídica, 
a possibilitar a aplicação de multa em razão do dano já causado à 
coletividade. Houve o arbitramento de multa de R$ 1.000,00 por 
descumprimento das obrigações negativas determinadas na ação 
civil pública: abster-se de encaminhar os empregados à Justiça 
do Trabalho com a finalidade de obter homologação de rescisões 
do contrato de trabalho e de utilizar-se do judiciário trabalhis-
ta como órgão homologador das rescisões contratuais, sem real 
conflito entre as partes. Tal cominação não impede que o dano 
moral coletivo infligido em face da prática lesiva, homologa-
ção de acordos trabalhistas, utilizando-se do aparato judiciário 
com fim fraudulento, seja reparado, com multa a ser revertida ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, pelos danos decorrentes da 
conduta da empresa. Recurso de Revista conhecido e provido, 
para restabelecer a r. sentença que condenou a empresa a pagar 
o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização 
a ser revertida ao FAT”.6

E, em recente julgamento, a Corte Superior uma vez mais firmou sua 
posição, confirmando a condenação em dano moral coletivo, conforme se ve-
rifica da seguinte parte da ementa da decisão:

“DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIzAÇÃO. A prá-
tica de terceirização de mão-de-obra destinada à execução de 
serviços ligados à atividade-fim da reclamada e a manutenção 
de empregados sem o contrato de trabalho anotado na CTPS, 
constitui fraude aos direitos sociais do trabalho constitucional-
mente assegurados, atingindo valores essenciais de toda a cole-
tividade de trabalhadores, atuais e potenciais. Desse modo, os 
danos decorrentes do ato ilícito da reclamada extrapolam a esfe-
ra individual, atentando também contra direitos transindividuais 

6 TST-6ª Turma, Processo nº RR-1156/2004-004-03-00.9, Rel. Min. Alysio Corrêa da Veiga, DJ 01/11/2006.



O DAnO MORAL COLETIVO E SUA REPARAçÃO 
nAS RELAçÕES DE TRABALHO 

Xisto Tiago de Medeiros neto

108 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

de natureza coletiva, definidos no art. 81, parágrafo único, do 
CDC. Devida, portanto, a indenização por dano moral coletivo, 
com função preventivo-pedagógica, a ser revertida ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador”.7 

Ainda na seara trabalhista, merece realce a posição e os fundamentos 
adotados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em questão respei-
tante à submissão de trabalhadores a condições de escravidão, conforme se vê:

“AÇÃO CIVIL PúBLICA. TRABALHO RURAL EM CONDI-
ÇÕES ANáLOGAS À DE ESCRAVO. DANO MORAL CO-
LETIVO. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS.
O pedido de indenização por dano moral coletivo não se con-
funde com o pleito de reparação dos danos individualmente so-
fridos pelo trabalhador. A indenização por dano moral coletivo 
tem a mesma natureza pedagógica-preventiva, mas também visa 
reparar a ordem jurídica violada e os interesses difusos e coleti-
vos da sociedade, indignada pela transgressão dos direitos mais 
comezinhos do cidadão-trabalhador, retirando-lhe a garantia 
constitucional do respeito à dignidade da pessoa humana.” 8

Em suma, pode-se elencar como pressupostos necessários à configura-
ção do dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) 
a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; (2) 
a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titu-
larizados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou 
classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreen-
dida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a conduta e o 
dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu). 

3. Conceito

Deve prevalecer o critério objetivo para a conceituação do dano moral 
coletivo, qual seja a observação direta de lesão intolerável a direitos transin-
dividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, 
pois, da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a 

7  TST-5ª Turma, Processo nº RR-374/2004-037-01-00, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, DJ 19/06/2009.
8 3ª Turma, Recurdo Ordinário nº 00682-2003-114-08-00-9, Rel. Juiz Antônio Oldemar Coelho dos Santos, 13.04.2005.
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efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser even-
tualmente apreendidos no plano coletivo (sentimento de desapreço; diminui-
ção da estima; sensação de desvalor, de repulsa, de inferioridade, de menos-
prezo, etc.). Ou seja, não há de se levar em consideração, para se caracterizar 
a lesão à coletividade passível de ensejar a reparação devida, a verificação 
necessária de qualquer “abalo psicofísico” sofrido, muito embora possa vir a 
ser constatada esta circunstância, na maioria das situações.  

Como o diz com propriedade Leonardo Roscoe Bessa,

“O dano extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, 
decorre da lesão em si a tais interesses, independentemente de 
afetação paralela de patrimônio ou de higidez psicofísica. (...) Em 
outros termos, há que se perquirir, analisando a conduta lesiva em 
concreto, se o interesse que se buscou proteger foi atingido. Para 
ilustrar, a mera veiculação de publicidade enganosa ou abusiva 
(art. 37 do CDC), independentemente de qualquer aquisição de 
produto ou serviço ou ocorrência de danos material ou moral (in-
dividual), configura lesão a direitos difusos e enseja, portanto, a 
condenação por dano moral coletivo que, repita-se, possui exclu-
sivo caráter punitivo. (...)
(...) A dor psíquica ou, de modo mais genérico, a afetação da in-
tegridade psicofísica da pessoa ou da coletividade não é pressu-
posto para caracterização do dano moral coletivo (...). Embora a 
afetação negativa do estado anímico (individual ou coletivo) pos-
sa ocorrer, em face dos mais diversos meios de ofensa a direitos 
difusos e coletivos, a configuração do denominado dano moral 
coletivo é absolutamente independente desse pressuposto. (...) 
A tendência em se referir a ofensa a ‘sentimentos coletivos’ 
para caracterizar o dano moral coletivo é, sem dúvida, 
um reflexo, que precisa ser evitado, das discussões sobre a 
própria noção de dano moral individual (...)”.9

Assim, em conceito atento às linhas atuais de fundamentação da teoria 
da responsabilidade civil, em especial à abertura de compreensão que, nesta 
seara, deve guardar a busca de uma definição, entende-se que 

o dano moral coletivo corresponde à lesão injusta e intole-

9 Dano moral coletivo. Op. cit., p. 103/104. 
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rável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade 
(considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões 
– grupos, classes ou categorias de pessoas), os quais possuem 
natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens funda-
mentais para a sociedade. 

4. Fundamento legal

A partir da Constituição da República de 1988, descortinou-se um novo 
horizonte quanto à tutela dos danos morais, particularmente no que tange à sua 
feição coletiva. É o que se observa em face da adoção do princípio basilar da 
reparação integral (art. 5º, V e X) – reafirmando a primazia da tutela jurídica 
em toda a extensão e alcance dos danos –, e também diante do direcionamento 
do amparo jurídico à esfera dos interesses transindividuais, valorizando-se, 
pois, destacadamente, a um só tempo, os direitos de tal natureza (vejam-se os 
arts. 6º, 7º, 194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) e os instrumentos próprios à 
sua tutela (art. 5º, LXX e LXXIII, e art. 129, III).

Com isso, é certo afirmar que o reconhecimento do dano moral coleti-
vo e a possibilidade de sua reparação alcançaram, explícita e indiscutivelmen-
te, fundamento e respaldo constitucional.

Seguindo a visão constitucional, observa-se também que o art. 129, 
inciso III, ao conferir legitimação qualificada ao Ministério Público para o 
manuseio da ação civil pública, abriu o leque do seu objeto para a tutela de 
qualquer interesse difuso e coletivo, além daqueles referentes ao patrimônio 
público e social e ao meio ambiente.

Em vista disso, a ação civil pública tornou-se instrumento de alça-
da constitucional apto a ser utilizado pelo Parquet para a proteção de todo e 
qualquer interesse de natureza transindividual, inclusive os de feição extrapa-
trimonial, por força da projeção das órbitas de tutela reconhecidas à dignidade 
humana – aqui, no plano do reconhecimento de direitos inerentes a toda a 
coletividade, ou a grupos, categorias e classes de pessoas. E por força do § 
1º do mesmo art. 129 da Lei Maior, ainda foram legitimados para esse fim os 
entes arrolados no art. 5º (caput e incisos I e II) da Lei da ação civil pública 
(Lei n. 7.347/85).

Em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor — 
CDC (Lei n. 8.078/90), sedimentou-se, de maneira explícita, no plano infra-
constitucional, a base legal para a tutela efetiva do dano moral coletivo. Isso 
se deu pelos seguintes principais motivos:
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(a) em razão do art. 110 desse Código, que acresceu o inciso IV ao art. 1º da 
Lei da ação civil pública, estendendo a sua utilização, a partir de então, a qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo, por iniciativa de qualquer dos entes legitimados;

(b) diante da manifesta integração de ambos os diplomas legais (CDC 
e LACP), constituindo um novo sistema, próprio à tutela coletiva (vide ca-
pítulo VII), ao lado do sistema clássico, voltado para a solução de conflitos 
individuais (arts. 90 e 117 do CDC e art. 21 da LACP);

(c) à vista do parágrafo único do art. 2º (CDC), que equiparou ao con-
sumidor a “coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis”, para efeito 
da sua proteção nas relações em que intervier, com o que se reconheceu, le-
galmente, à coletividade, como ente despersonalizado, a condição de titular 
de direitos, da mesma forma que o consumidor individualmente considerado, 
pessoa física ou jurídica, conforme se vê:

Art. 2º [...]
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas re-
lações de consumo.

(d) por força da clareza da redação, a seguir reproduzida, dos incisos 
VI e VII do art. 6º daquele estatuto do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VI — a efetiva proteção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos;
VII — o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados.

Faz-se alusão, também, no que se refere à amplíssima possibilidade de 
defesa de interesses transindividuais – reforçando, assim, a viabilidade da tu-
tela ao dano moral coletivo –, ao advento da Lei Complementar n. 75/93 (Lei 
Orgânica do Ministério Público da União), que previu o manejo da ação civil 
pública com vistas à proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio pú-
blico e social; do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estéti-
co, histórico, turístico e paisagístico; dos interesses individuais indisponíveis, 
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difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, 
ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; além de outros 
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos 
(art. 6º, inciso VII, alíneas a a d).

De igual forma, invoque-se a Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica do Minis-
tério Público dos Estados), a assegurar, sem restrições, a destinação da ação 
civil pública para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 
meio ambiente; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; e a outros interesses difusos, coletivos e in-
dividuais indisponíveis e homogêneos (art. 25, inciso IV, alínea a).

Somente em 1994, com a Lei n. 8.884/94, conhecida como Lei Anti-
truste – que dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 
econômica –, é que veio a ser alterado, por força da disposição do seu art. 88, 
o caput do art. 1º da Lei da ação civil pública, para o fim de se incluir as ex-
pressões “danos morais” e “patrimoniais” para o alcance daquelas demandas, 
optando o legislador ordinário por explicitar a natureza do dano — mesmo 
que, saliente-se, não se fizesse necessário à compreensão do alcance do termo 
genérico —, expungindo de vez qualquer estorvo doutrinário ou jurispruden-
cial, porventura ainda recalcitrante, no que pertine à tutela legal em face do 
dano moral coletivo, nos campos substancial e processual.

Sendo assim, ainda que abstraído o consenso teórico-doutrinário a res-
peito do reconhecimento à coletividade da condição de titular de interesses de 
conteúdo extrapatrimonial protegidos juridicamente (vide capítulo VI, item 
10), restou, por força de lei (art. 2º, parágrafo único, do CDC, e art. 1º, pará-
grafo único, da Lei n. 8.884/94), realçada e reiterada essa evidência, afastan-
do-se de vez qualquer eventual objeção.

Enfim, cabe asseverar que a coletividade, em qualquer de suas ex-
pressões, é titular de interesses de natureza extrapatrimonial – reconhecidos 
e amparados pelo sistema jurídico –, e que são passíveis de defesa pelos ins-
trumentos processuais adequados à tutela jurisdicional coletiva nessa seara: 
a ação popular, em sua área específica, e a ação civil pública, em todas as 
esferas de incidência de danos coletivos. 

É assim que se assenta, portanto, a base legal voltada para a reparação 
do dano moral coletivo. 

5. Prova

O dano moral coletivo, como se pode inferir a partir da exposição do 
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item anterior, é observado in re ipsa, quer dizer, é perceptível e verificado em 
decorrência da conduta ilícita presente, que viola de maneira injusta e intole-
rável interesses de natureza transindividual. 

Nesse sentido, não se cogita, com vistas à sua demonstração, de prova 
do prejuízo, considerando-se que o dano se evidencia do próprio fato da vio-
lação – este sim (o fato em si), passível de comprovação. 

A certeza do dano, anota-se, emerge objetiva e diretamente do evento 
causador (ipso facto), o que se faz compreensível nos domínios da lógica. É 
que não se pode pretender provar eventuais efeitos da violação (aspectos 
como insegurança, transtorno ou abalo coletivo), uma vez que são conse-
qüências que têm realidade apreendida a partir do senso comum. Além disso, 
é importante ressaltar, que a percepção desses efeitos negativos não constitui 
requisito obrigatório para ensejar a responsabilização e condenação do agente 
ao pagamento de indenização. 

Representa um verdadeiro contrassenso buscar-se a comprovação do 
dano moral coletivo, em si mesmo. Esse dano, reitere-se, é observado imedia-
tamente em face da ocorrência da conduta ilícita, como resultado da ofensa a 
valores e interesses jurídicos da coletividade. 

Daí por que, reforce-se, a demonstração do dano moral coletivo não 
enseja prova direta – pela sua própria inviabilidade –, sendo suficiente a veri-
ficação, de per si, do fato concretizado.

Observa-se, pois, que é suficiente para a configuração do dano moral 
coletivo a certeza emergente da prejudicialidade à coletividade (considerada 
em seu todo ou em parcelas específicas identificadas), que se evidencia em 
razão de condutas antijurídicas que lesam, por exemplo, o meio ambiente; o 
patrimônio público e cultural; os padrões de moralidade e probidade adminis-
trativa; a ordem econômica e a economia popular; categorias de consumido-
res, classes e grupos de trabalhadores, de pessoas com deficiência, de idosos, 
de crianças e adolescentes, de integrantes de determinada religião, faixa etá-
ria, raça ou opção sexual.

Assim, o sistema jurídico exige apenas a ocorrência da conduta lesiva 
à esfera de direitos da coletividade, referidos a bens e interesses jurídicos de 
conteúdo extrapatrimonial, diante da certeza de que certos fatos, ao serem 
produzidos, geram danos que exigem a devida reparação.

Noutras palavras, quando provado o fato, que viola de forma intole-
rável direitos coletivos (lato sensu), restará evidenciado, em conseqüência, o 
dano moral coletivo.

O Superior Tribunal de Justiça mantém remansosa jurisprudência nes-
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sa linha de entendimento, sempre a afirmar que a presunção de existência do 
dano moral decorre in re ipsa, bastando a constatação do ato ilícito para con-
cretizar o direito à reparação, e que, assim,

“na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece 
a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desneces-
sária a prova do prejuízo em concreto”.10

6. Hipóteses de incidência no universo das relações de trabalho

É importante destacar, de forma exemplificativa, algumas hipóteses 
específicas – e hoje muito recorrentes – em que se observam condutas que ge-
ram, induvidosamente, dano moral coletivo, cuja certeza nasce concomitante-
mente com a própria ocorrência do fato lesivo. Reitere-se, uma vez mais, à luz 
da mais abalizada doutrina, que a concepção correta do dano moral coletivo 
não se vincula aos elementos e racionalidade que informam a responsabilida-
de civil nas relações de cunho individual e privado.11 

Eis as hipóteses selecionadas pelo critério da maior incidência, no uni-
verso das relações de trabalho:

(I) exploração do trabalho de crianças e adolescentes, em violação ao 
princípio constitucional da dignidade humana e da proteção integral;

(II) submissão de grupo de trabalhadores a condições degradantes, a 
serviço forçado, em condições análogas à de escravo, ou mediante regime de 
servidão por dívida;

(III) manutenção de meio ambiente de trabalho inadequado e descum-
primento de normas trabalhistas básicas de segurança e saúde, gerando riscos 
ou danos à integridade psicofísica dos trabalhadores; 

(IV) prática de discriminação, assédio (moral ou sexual) e ameaça aos 
trabalhadores, e a sua submissão a situações humilhantes e vexatórias;

(V) uso de fraude, coação ou dolo para burlar ou sonegar direitos tra-
balhistas;

(VI) criação de obstáculos e ardis para o exercício da liberdade asso-
ciativa e sindical, com ameaça e intimação aos trabalhadores.

10 REsp N. 196.024-MG, 4ª T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 02.08.99. No mesmo sentido, citam-se também os acór-
dãos referentes aos seguintes recursos: AgRg no AI N. 470.538-SC, 3ª T., Rel. Min. Castro Filho, 06.11.03; REsp N. 
442.051-RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJ 17.02.03; REsp N. 389.879-MG, Rel Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 
02.09.02. 
11 Cf. BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Op. cit., p. 91.
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Em todos esses casos, fácil é concluir, produziu-se concretamente 
lesão significativa a interesses jurídicos extrapatrimoniais de cada uma das 
coletividades ou grupos afetados (inclusive, em alguns deles, à própria socie-
dade considerada como um todo), circunstância emergente do próprio fato, a 
merecer a devida e imprescindível reparação.

7. Reparação

7.1. noções essenciais 

É inegável a importância, para a sociedade, da previsão e certeza 
quanto a uma condenação efetiva, em casos de violação intolerável infligida a 
interesses transindividuais, referidos a valores e bens fundamentais da coleti-
vidade, à luz do imperativo constitucional de proteção e tutela a tais direitos. 

Daí por que, diferentemente da lógica da reparação do dano individu-
al, enseja-se um tratamento próprio, específico, em relação aos danos coleti-
vos e difusos, no plano da responsabilização do agente causador, seja quanto 
à forma pertinente ao procedimento reparatório, seja em relação à função e 
objetivos jurídicos almejados.

Verifica-se facilmente que condutas lesivas a direitos transindividuais, 
que refletem alto grau de reprovabilidade social e efeitos danosos à coletivi-
dade, por não terem tipificação criminal, deixariam os seus autores isentos de 
responsabilização adequada, em que pese o proveito obtido com o ilícito, a 
demonstrar inaceitável vulnerabilidade e inaptidão do sistema jurídico. 

Foi exatamente visando impedir o prevalecimento dessas hipóteses 
absurdas, que se estruturou legalmente o mecanismo de condenação do ofen-
sor em uma parcela pecuniária significativa, de maneira a atender, preponde-
ramentemente, à finalidade sancionatória, e também preventiva, que informa 
este tipo especial de responsabilidade civil. 12 

Assim, a condenação consistente na fixação de uma parcela pecuniária 
imposta ao ofensor corresponde à forma de resposta concebida pelo sistema 
jurídico, equivalente ao que se convencionou chamar de reparação em sede 
de dano moral coletivo, e que constitui uma espécie de indenização punitiva. 

Não se há de dizer que se trata, propriamente, de uma reparação típica, 

12 É importante registrar que o Direito brasileiro já prevê outras hipóteses de sanções privadas, também chamadas de inde-
nizações punitivas, a demonstrar-se que tal mecanismo não é novidade entre nós, não sendo motivo, assim, para reações de 
surpresa. Colhem-se, nesse sentido, os exemplos gizados nos artigos 773, 939 e 940 do Código Civil de 2002, e também 
no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 
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nos moldes do que se observa em relação aos danos individuais, posto que a 
função e objetivo da condenação aqui versada afasta-se das linhas básicas que 
caracterizam o modelo de reparação dos danos pessoais.13 

Está-se a cuidar, nesta quadra, de uma modalidade peculiar de res-
posta possível e eficaz do sistema jurídico, imprescindível à garantia da sua 
respeitabilidade, e que é direcionada ao ofensor, em face da violação de direi-
tos coletivos de natureza extrapatrimonial. Portanto, o que se concebe como 
reparação de dano moral coletivo constitui uma espécie de reação jurídica 
necessária diante da intolerável lesão de direitos transindividuais, guardando 
especificidade e congruência com a lógica e a racionalidade inerentes à tutela 
desses interesses, aceitando-se, pois, denominá-la, para fins didáticos, de re-
paração, o que se faz sob o registro de tais notas.

De lembrar que no artigo 1º da Lei nº 7.347/85 (Lei da ação civil pú-
blica) tem-se referência às ações de responsabilidade por danos morais e patri-
moniais causados a qualquer interesse ou direito difuso ou coletivo, prevendo, 
também, o artigo 13, a possibilidade de ser fixada condenação em dinheiro, a 
título de “indenização pelo dano causado”,14 a refletir, coerentemente, o esta-
belecimento de uma forma reparatória adequada para as hipóteses de danos a 
direitos transindividuais. 

A relevância da previsão de tal forma indenizatória equivalente a uma 
reparação, como dito, é facilmente enxergada quando se defronta com as hi-
póteses elencadas no item anterior, de violação grave a direitos coletivos (lato 
sensu), e se constata que o simples cessar da conduta danosa ilícita ou o cum-
primento, a partir de um dado momento, da obrigação legal até então descu-
rada, deixaria, no rastro do tempo em que se deu a violação, impune o agente, 
sem qualquer meio hábil que pudesse responsabilizá-lo pela lesão já causada 
ao interesse coletivo, ante as conseqüências e efeitos deletérios e prejudiciais 
até então gerados – na maior parte das vezes de maneira irreversível –, à vista 
dos bens e valores atingidos, titularizados pela coletividade (meio ambiente; 
segurança e saúde dos consumidores e trabalhadores; patrimônio cultural e 

13  As ponderações a seguir são da lavra de Leonardo Roscoe Bessa, ao enfrentar o tema da reparação em sede de dano mo-
ral coletivo: “As respostas não podem ser válidas e legitimamente encontradas no modelo teórico da responsabilidade civil 
forjado para relações privadas e individuais, considerando os objetivos diversos das leis que protegem direitos coletivos. 
Sustenta-se aqui que as soluções devem necessariamente prestigiar uma efetiva tutela dos direitos coletivos e difusos, da 
qual se sobressai o aspecto preventivo da lesão. A prevenção só pode ser alcançada se houver instrumentos eficazes para 
punir o comportamento que ofenda ou, em certos casos, ameace ofender direitos metaindividuais” (Dano moral coletivo. 
Op. cit., p. 88). 
14 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Con-
selho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da 
comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
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histórico; patrimônio público; ordem urbanística; ordem econômica; digni-
dade de grupo ou categoria de trabalhadores, etc.). No máximo, saliente-se, 
haveria a sanção representada por eventuais ações individuais, fragmentadas, 
se danos pessoais viessem a existir. 

E mais: em tais hipóteses, a ausência ou mesmo a não-admissão de 
uma forma própria de reparação representaria fator de incentivo à prática de 
certas condutas gravosas em que o ofensor aufere absurda e injusta vantagem 
pessoal e/ou econômica, diante da ilicitude perpetrada, a atingir valores e bens 
fundamentais da sociedade. 

Essa realidade, sem dúvida, traduziria, também, um estado de indigna-
ção e descrédito da coletividade para com o sistema jurídico, e até mesmo em 
relação à própria organização estatal, refletindo-se prejudicialmente na esfera 
da segurança e da estabilidade social. É isto, por exemplo, o que se visualiza-
ria, de maneira inolvidável, nos casos de exploração de trabalho escravo e de 
trabalho de crianças; de destruição ou deterioração de bem ambiental ou his-
tórico-cultural em proveito de interesse individual; de fraude e discriminação 
nas relações de trabalho e de consumo. 

É de realçar, incisivamente, que, nessas situações que envolvem inte-
resses e direitos transindividuais, apenas exigir do ofensor o ajustamento da 
sua conduta aos ditames legais, algumas vezes seguido da simples indenização 
pelos danos materiais verificados, refletiria, no plano da responsabilização, 
uma resposta débil, sem nenhuma força sancionatória para o autor ou mesmo 
bastante para obstar novas violações, dada a desproporção entre a gravidade 
do ilícito, o proveito obtido com a sua prática e a reação insuficiente e frágil, 
até estimuladora, do sistema jurídico. Isto implicaria, pode-se mesmo dizer, 
no fenômeno do esvaziamento ético do sistema de responsabilidade civil, re-
fletindo a perda do seu norte de justiça e dos seus objetivos de pacificação e 
equilíbrio social.15   

Dessa maneira, toda lesão intolerável ocasionada a bens e interesses 
de latitude coletiva, cuja essência seja extrapatrimonial, impõe uma espécie de 
reparação, sob a forma adequada e eficaz a esta peculiar modalidade, que se 
efetiva, como visto, sob a forma de condenação em dinheiro imposta ao ofen-

15 Cf. GONÇALVES, Vitor Fernandes. A punição na responsabilidade civil: a indenização do dano moral e da lesão a 
interesses difusos. Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 2005, p. 18. Salienta este autor, com descortino, que, limitar-se a respon-
sabilidade civil apenas ao patamar da reparação de danos de caráter patrimonial, passíveis de mensuração precisa, segundo 
modelo remanescente do Direito Canônico, permitiria a ocorrência da absurda hipótese de “os autores de danos calcularem 
ex ante o valor das indenizações a que potencialmente estarão sujeitos, sopesando então este quantum com o benefício a 
ser auferido com a prática do ato danoso, decidindo então pela sua efetivação, se concluírem pela existência de um saldo 
positivo” (Op. cit., p. 17-18).
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sor. E assim ocorre como imperativo da evolução da teoria da responsabilidade 
civil plasmada no Direito brasileiro, que, em sua concepção atual, de alicerce 
constitucional, pauta-se pelo princípio da ampla e integral tutela dos danos.

Pondere-se, ainda, estar-se diante de interesses transindividuais em 
que, no mais das vezes, são indetermináveis os integrantes da coletividade 
atingida, havendo-se de considerar, ainda, que o dano causado, nesses casos, 
dizendo respeito a valores e bens compartilhados por todos, não permite a rea-
ção individualizada na busca da tutela jurisdicional adequada à espécie.

Deve ser salientada, outrossim, a importância da compreensão da 
matéria jungida ao universo peculiar dos direitos tipicamente coletivos e da 
especificidade da reparação do dano extrapatrimonial nesta seara, não se con-
cebendo, em nenhuma hipótese, restar impune a conduta ilícita, à míngua de 
qualquer sancionamento ao ofensor ou satisfação à coletividade afetada, a ge-
rar descrédito e menoscabo ao ordenamento jurídico, por força da violação 
havida, que projeta efeitos danosos à própria sociedade.

Ora, se os bens e valores titularizados por uma determinada coleti-
vidade recebem plena proteção da ordem jurídica, em face da relevância e 
fundamentalidade que se lhes reconhece, não se poderia deixar de instituir 
legalmente uma forma adequada de sancionamento e reparação eficaz, diante 
da ocorrência de lesão injusta contra eles perpetrada.

Por isso, é importante repisar, ganha induvidoso relevo a garantia de 
uma condenação em face do dano moral coletivo, nas hipóteses em que ape-
nas a imposição judicial de uma abstenção (não-fazer), para cessar a conduta 
danosa, ou mesmo de realização de algo previsto em lei (fazer) traria para o 
ofensor uma situação de evidente conforto e favorecimento, não obstante as 
graves conseqüências negativas decorrentes da violação a interesses e valores 
da maior expressão na órbita social, e o proveito obtido pelo agente. 

Cumpre reiterar, ademais, que a forma de reparação em análise, con-
substanciada em uma condenação em dinheiro, com finalidade preponderan-
temente sancionatória, traduz um meio de se assegurar que não vingue a idéia 
ou o sentimento de desmoralização do ordenamento jurídico e dos princípios 
basilares que lhe dão fundamento.

Na verdade, há condutas antijurídicas lesivas diretamente a certas co-
letividades ou grupos que, ao mesmo tempo, diante do grau de ilicitude de que 
se revestem, projetam efeitos danosos à própria sociedade, assim vista como 
comunidade organizada, dotada de valores essenciais que lhe moldam e dão 
sustentação. 

Facilmente se verifica que certas condutas que violam valores e inte-
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resses fundamentais tutelados pela ordem constitucional, em especial os que 
tocam às esferas mais largas de projeção da dignidade humana, a exemplo dos 
direitos coletivos, produzem de forma inequívoca efeitos lesivos em relação 
ao próprio sistema jurídico, não podendo restar imunes a uma sanção adequa-
da. Em tais situações, diga-se uma vez mais, apenas o provimento judicial de 
cessação e inibição futura da conduta, ou o pagamento de eventuais prejuízos 
de ordem material, não atenderia ao valor coletivo de justiça, irremediavel-
mente ferido com a prática ilícita já levada a efeito, e da qual se beneficiou, 
no tempo, o infrator.

Não é admissível, em suma, que o autor da conduta ilícita, diante do 
sistema jurídico – e da lógica de eqüidade, justiça e razoabilidade que o orien-
ta – possa haurir proveito dessas ações ou omissões lesivas à coletividade ou 
determinados grupos de pessoas, delas se enriquecendo patrimonialmente ou 
auferindo situações de vantagem.

Se assim ocorresse, quebrar-se-ia toda a estrutura principiológica que 
informa e legitima o ordenamento jurídico, resultando em se corromper a 
viga-mestra que dá suporte à responsabilidade civil, exatamente refletida em 
uma reação pertinente e eficaz, a emergir diante da conduta ilícita danosa, de 
molde a tornar não estimulante ou compensador para o agente e outros poten-
ciais violadores, a reiteração da prática condenada. 

A resposta do sistema jurídico não pode, em absoluto, apresentar-se 
de maneira compassiva, proporcionando conforto ou ânimo para o agente 
violador. É absolutamente ilógico e inconcebível, admitir-se a ocorrência de 
hipótese em que violar direitos e infligir danos, em matéria de interesses fun-
damentais de expressão coletiva, possa gerar alguma espécie de benefício para 
o responsável, de um lado, ou incentivo para terceiros, de outro. 

O sistema jurídico (e os respectivos órgãos de justiça, que o interpre-
tam e aplicam as suas normas) que venha a condescender com essa absurda 
distorção estará derruído em suas próprias bases e princípios.   

Destarte, faz-se evidente, sob a mais simples concepção de justiça, no 
âmbito de uma sociedade organizada sob a forma de um Estado Democrático 
de Direito, que deva ser legitimamente direcionada ao agente ofensor uma 
condenação pecuniária adequada, no sentido de lhe fazer sentir a intolerabili-
dade manifestada pelo sistema diante da conduta adotada.

É imperioso, pois, que o lesante apreenda, pela sanção pecuniária im-
posta, a força da reprovação social e dos efeitos deletérios decorrentes da sua 
conduta. Somente assim é que se poderá atender ao anseio de justiça que de-
flui do seio da coletividade; somente assim é que se possibilitará recompor 
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o equilíbrio social rompido; somente assim a conduta violadora de direitos 
essenciais da coletividade não será compensadora para o ofensor; e somente 
assim haverá desestímulo, no universo social, quanto à repetição de condutas 
de tal jaez, para o bem de toda a coletividade.

Na lição valiosa de Vitor Fernandes Gonçalves, “a imposição de uma 
indenização punitiva há de constituir-se um ato de justiça”, devido tal conde-
nação “demonstrar-se eficaz aos fins que se destina”,16 sob pena, acrescenta-
se, de desmoralização e descrédito para o sistema jurídico.

Em síntese, a lesão a interesses coletivos, à vista do nosso ordenamen-
to jurídico, enseja reação e resposta equivalente a uma reparação adequada à 
tutela almejada, traduzida essencialmente por uma condenação pecuniária, a 
ser arbitrada pelo juiz e que terá destinação específica (art. 13 da LACP). 

Não é por outro motivo que se tem designado essas hipóteses de repa-
ração por dano moral coletivo, também como condenação por “dano social”, 
por “dano genérico”, ou simplesmente por “dano difuso” ou “dano coletivo”, 
a significar idêntica situação.

7.2. A preponderância da função sancionatória

Na órbita do dano moral coletivo, diante das suas características pró-
prias, a condenação pecuniária – prevista como o equivalente a uma espécie da 
reparação ou indenização punitiva – apresenta natureza preponderantemente 
sancionatória, em relação ao ofensor, com pretensão dissuasória, também, dian-
te de terceiros. Afasta-se, portanto, da função típica que prevalece na seara dos 
danos individuais, onde se confere maior relevância à finalidade compensatória 
da indenização estabelecida em prol de uma ou mais vítimas identificadas, e, 
apenas secundariamente, visualiza-se a função punitivo-pedagógica.

É necessário pontuar, assim, que, nas hipóteses de configuração de 
dano moral coletivo, não há de se falar propriamente em reparação direta em 
favor da coletividade, como se se visasse recompor ou mesmo compensar 
integralmente a lesão, porque tal situação é inconcebível no campo dos inte-
resses transindividuais, de natureza extrapatrimonial, uma vez que é inviável 

16 A punição na responsabilidade civil. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 104. O mencionado autor empreende estudo 
aprofundado sobre a figura das indenizações punitivas no âmbito dos países da common law, principalmente nos EUA e na 
Inglaterra. Ressalta, com propriedade, a sua utilização no campo dos danos causados ao consumidor e ao meio ambiente, 
apontando que, nestas áreas, “a incidência da indenização punitiva ocorre sempre que “as particulares circunstâncias de 
cada caso concreto demonstrem uma flagrante indiferença pela segurança, saúde ou bem-estar dos consumidores, bem 
como com a preservação do meio ambiente. Em especial, punem as hipóteses nas quais os causadores dos danos tiveram 
a previsibilidade de tais danos e, mediante argumentos de racionalidade econômica, concluíram pela lucratividade da 
atividade danosa, levando-a então a cabo” (p. 19).    
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alcançar e apreender toda a dimensão e extensão da lesão coletiva, também 
não se podendo identificar precisamente os indivíduos integrantes da coletivi-
dade, pela sua indeterminabilidade. 

O que se almeja, de maneira primordial, não é demais repetir, é aten-
der-se à necessidade de imposição ao ofensor de uma condenação pecuniária 
que signifique sancionamento pela prática da conduta ilícita, cuja realização, 
certamente, resultou em benefícios indevidos para si, não obstante a violação de 
direitos fundamentais, circunstância esta inaceitável para o sistema de justiça. 

De forma secundária, no entanto, é possível conceber uma finalidade 
compensatória indireta em sede de reparação do dano moral coletivo, con-
siderando que é a coletividade o sujeito passivo da violação e do respectivo 
dano e que a parcela da condenação será destinada a um fundo, cujo objeto 
se volta para a “reconstituição dos bens lesados” (art. 13 da LACP). Assim, 
poder-se-ia enxergar, em tal aspecto, a presença de uma compensação, por 
via indireta, em favor da própria coletividade, à vista do direcionamento que 
é dado à verba recolhida ao mencionado fundo. Todavia, a eventual contro-
vérsia teórica sobre se essa condição expressa ou não uma reparação especí-
fica, diante da coletividade, perde importância, no plano concreto, pois o que 
importa e prevalece é a previsão legal, objetiva, da condenação do agente 
violador ao pagamento de parcela pecuniária, como decorrência da causação 
do dano coletivo extrapatrimonial. Isso é o que, efetivamente, tem relevância 
e é imprescindível no âmbito da funcionalidade e da coerência do sistema de 
responsabilidade civil.   

É assim que se apresenta o mecanismo adequado de responsabilização 
civil que visa conferir a tutela necessária nas hipóteses de violação dos inte-
resses coletivos extrapatrimoniais, e que foi introduzido, de maneira explícita, 
em nosso ordenamento jurídico, segundo se vê das disposições dos artigos 1º 
e 13 da Lei nº 7.347/85, e 6º, VII, e 83, do CDC. 

Mais do que isso, revela-se tal mecanismo como instrumento de ga-
rantia de respeitabilidade e eficácia do sistema jurídico, à vista de condutas 
ilícitas, intoleráveis, danosas aos seus princípios e postulados. 

Afigura-se evidente, nesse passo, que, diante da violação de direitos 
titularizados pela coletividade, faz-se impossível conceber uma reparação 
direta baseada no critério compensatório, ou seja, visando possibilitar, para 
fins de composição, uma proporcional satisfação em favor da vítima do dano: 
primeiramente, por força da inviabilidade de se alcançar e apreender toda a 
dimensão e extensão da lesão ao interesse coletivo; em segundo, diante da 
indeterminação dos sujeitos abrangidos pela coletividade afetada, e também 
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da essência indivisível do direito violado. 
Nesse passo, à vista da função sancionatória da responsabilização in-

cidente em face do ofensor, confere o sistema jurídico ao órgão julgador, sob 
os limites da razoabilidade, a possibilidade de estabelecer a condenação con-
sistente de pagamento de parcela pecuniária (o equivalente a uma reparação) 
destinada a um fundo previsto em lei, cujo valor seja bastante para expressar, 
à vista do caso concreto, uma eficaz reação punitiva, com finalidade também 
pedagógico-preventiva. 17

Pode-se dizer, por conseguinte, que, nas hipóteses de dano moral co-
letivo, diante da imprescindibilidade de se impor ao autor uma condenação 
que reflita a postura do sistema jurídico, baseada em um padrão consentâneo 
de justiça, observa-se a pertinência e adequação da condenação pecuniária 
prevista legalmente, em coerência com os fins e princípios inerentes ao regime 
estruturante da responsabilidade civil, em sua atual configuração.

Coube a Leonardo Roscoe Bessa a melhor tradução e interpretação des-
sa peculiar e essencial característica do sistema de tutela a direitos coletivos de 
natureza extrapatrimonial, assim explicitando, com clareza e objetividade:

A condenação judicial por dano moral coletivo é sanção pecuni-
ária, com caráter eminentemente punitivo, em face da ofensa a 
direitos coletivos ou difusos nas mais diversas áreas (...).
O objetivo da lei, ao permitir expressamente a imposição de san-
ção pecuniária pelo Judiciário, a ser revertida a fundos nacional 
e estadual (art. 13 da Lei 7.347/85), foi basicamente de reprimir 
a conduta daquele que ofende direitos coletivos e difusos. Como 
resultado necessário dessa atividade repressiva jurisdicional 
surgem os efeitos – a função do instituto – almejados pela lei: 
prevenir a ofensa a direitos transindividuais, considerando seu 
caráter extrapatrimonial e inerente relevância social.
(...)
Especificamente em relação à positivação do denominado dano 
moral coletivo, a função é, mediante a imposição de novas e 
graves sanções jurídicas para determinadas condutas, atender ao 
princípio da prevenção e precaução, de modo a conferir real e 
efetiva tutela ao meio ambiente, patrimônio cultural, ordem ur-

17 Acentua Vitor Fernandes Gonçalves, com autoridade, que é por meio de uma indenização punitiva que “pode a instância 
civil exercer sua função moralizadora com maior facilidade, e com justiça”, realizando-se um “ideal de justiça retributiva” 
(A punição na responsabilidade civil. Op. cit., p. 243).
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banística, relações de consumo e a outros bens que extrapolam 
o interesse individual.18

É importante relembrar, ainda, que o valor da reparação não poderia 
ser destinado diretamente à coletividade vítima do dano, pois que isso é invi-
ável à vista da natureza do interesse violado e da característica da lesão obser-
vada. Daí a pertinência da reversão da parcela da condenação em benefício de 
toda a sociedade, o que ocorre por meio do direcionamento da verba a um fun-
do previsto pela lei, tendo exatamente por objetivo, conforme já acentuado, a 
“reconstituição dos bens lesados”, o que pode efetivar-se de variadas formas, 
sempre em prol do bem comum (Lei n. 7.347/85, art. 13; Lei nº 9.008/95 e 
Decreto Federal nº 1.306/94).

Registre-se, por necessário, o entendimento externado pela professora 
Maria Celina Bodin de Moraes, uma vez que, não obstante a posição restritiva 
adotada em relação à natureza punitiva da reparação do dano moral, na hipótese 
de lesão individual, admite tal função sancionatória, em sua vertente pedagó-
gica (relativamente ao efeito exemplar da condenação), nos casos em que se 
faça “imperioso dar uma resposta à sociedade, isto é, à consciência social, tra-
tando-se, por exemplo, de conduta particularmente ultrajante, ou insultuosa, em 
relação à consciência coletiva, ou, ainda, quando se der o caso, não incomum, 
de prática danosa reiterada”. E, enfaticamente, assevera reconhecer-se

[...] um caráter punitivo na reparação de dano moral para situa-
ções potencialmente causadoras de lesões a um grande número 
de pessoas, como ocorre nos direitos difusos, tanto na relação de 
consumo quanto no Direito Ambiental. Aqui, a ratio será a função 
preventivo-precautória, que o caráter punitivo inegavelmente de-
tém, em relação às dimensões do universo a ser protegido. 19

Em linha conclusiva, cumpre assinalar que a conduta antijurídica lesi-
va a interesses extrapatrimoniais coletivos há de ser exemplarmente rechaçada 
por meio de mecanismo legal adequado e hábil à proteção e tutela a esses di-
reitos fundamentais, o que se concretiza, no particular, mediante a fixação de 
uma parcela pecuniária – equivalente a uma reparação –, imposta e arbitrada 
de maneira suficiente a sancionar o autor e inibir novas violações da mes-
ma natureza, podendo-se conceber, ainda, nessa condenação, o delineamento 

18  Dano moral coletivo. Op. cit., p. 78-79 e 91.
19  Op. cit., p. 263.
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de uma espécie de compensação indireta pelo dano, em face da destinação 
daquela quantia ao fundo criado por lei, que tem por objetivo exatamente a 
reconstituição dos bens lesados. 

7.3. A condenação pecuniária

7.3.1. Arbitramento e critérios para quantificação

Segundo já exposto, tratando-se de dano moral coletivo a reparação 
adequada, que se dá nos moldes de uma indenização punitiva, opera-se por 
meio da imposição ao ofensor de uma parcela em dinheiro, em medida que 
venha a refletir a função sancionatória e pedagógica que informa a natureza 
desse procedimento peculiar à tutela dos direitos transindividuais, de maneira 
a não restar impune a lesão.

Assim, o valor da condenação a ser arbitrado pelo juiz, sob o norte da 
eqüidade e do bom senso, deverá observar, em sua expressão, suficiência para 
representar sanção eficaz para o agente causador do dano, e, por efeito, força 
para dissuadir outras condutas danosas semelhantes.

Faz-se imperativo, outrossim, que essa decisão judicial seja motivada, 
fundamentando-se em elementos criteriosos quanto à composição do quantum, 
como exigência da cláusula constitucional do due processo of law, com isso evi-
tando-se a fixação de valores desarrazoados, para mais ou para menos, em preju-
ízo ao interesse tutelado e aos fins almejados pelo próprio sistema jurídico.

Pode-se, então, elencar os seguintes aspectos principais, a serem leva-
dos em conta, pelo órgão judicial, para a quantificação do valor da condenação 
em sede de dano moral coletivo: 

(I) a natureza, a gravidade e a repercussão da lesão. 
Deve-se verificar, neste ponto, exemplificativamente, a essência e a rele-

vância do interesse lesado e o valor que representa para a sociedade. Além disso, 
também ensejam consideração os aspectos da irreversibilidade e gravidade do 
dano e da extensão dos seus efeitos (se localizados, limitados ou de abrangência 
maior, seja quanto ao espaço e ao tempo, seja quanto à coletividade afetada); 

(II) a situação econômica do ofensor. 
Destaca-se, aqui, a importância quanto a não se perder de vista a con-

dição financeira e patrimonial do autor do dano e a expressão econômica da 
sua atividade. Será este, por lógico, o elemento balizador para guiar a fixação 
do valor objeto da condenação, em face da observação da presença dos demais 
aspectos indicados. O magistrado poderá se valer, pois, acaso entenda neces-
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sário, de informações patrimoniais, contábeis, bancárias e até fiscais respei-
tantes ao ofensor, obtidas por qualquer meio, inclusive mediante requisição 
aos órgãos competentes, de maneira a garantir que o quantum fixado nem seja 
insuficiente para estabelecer uma sanção eficaz, nem seja demasiadamente 
exagerado, para conduzir a parte à insolvência.

(III) o eventual proveito obtido com a conduta ilícita.
É fundamental ter-se a percepção do benefício ou vantagens auferidas 

pelo agente com a prática ilícita, aspecto que aponta a motivação para a ocor-
rência do dano, ampliando-se a visão da intolerabilidade quanto à conduta, 
de maneira a que o valor da condenação possa neutralizar tal motivação. É 
possível observar, igualmente, se se tratou de uma conduta isolada ou de uma 
prática reiterada do ofensor, para obter ganhos ao longo do tempo, dado im-
portante para a tarefa de arbitramento da parcela.

(IV) o grau da culpa ou do dolo, se presentes, e a verificação de 
reincidência.

A conduta, sendo dolosa ou espelhando culpa grave, enseja, eviden-
temente, uma reação de maior força do sistema jurídico, correspondendo, no 
particular, a uma agravante para justificar uma maior expressão do valor in-
denizatório. Ademais, a verificação de reincidência do ilícito vem a demons-
trar o desprezo reprovável do autor quanto às regras e princípios integrantes 
do ordenamento, constituindo aspecto inaceitável no plano jurídico, a exigir, 
também, o incremento da parcela da condenação.   

(V) o grau de reprovabilidade social da conduta adotada.
Facilmente se apreende, de acordo com o que aponta o senso comum, 

a reprovação social que determinadas condutas ilícitas suscitam, em face do 
dano observado, à vista do desrespeito a valores fundamentais da coletividade. 
O órgão judicial será necessariamente o intérprete dessa realidade, a ser toma-
da como ponto de consideração para traduzir-se o critério de justiça exigido 
na resposta a ser dada. Esse é, portanto, aspecto importante a ser contemplado 
na tarefa de arbitramento do quantum pertinente à condenação, pois, depen-
dendo das características peculiares a determinadas coletividades e do padrão 
de valores vigente, os efeitos da prática ilícita podem-se sentir de maneira 
diferenciada, sendo maior ou menor a repercussão negativa na sociedade.

Resta evidente, ademais, que não há nem poderia haver, no ordena-
mento jurídico, pautas ou tarifas previamente estabelecidas, a vincular o juiz 
no arbitramento do valor da reparação do dano moral coletivo.20

20 No Direito italiano, a Lei nº 349, de 08.07.1986, ao tratar sobre a questão da reparação do dano ambiental, previu em 
seu art. 18, § 1º, que qualquer fato doloso ou culposo em violação das disposições legais pertinentes à proteção do meio 



O DAnO MORAL COLETIVO E SUA REPARAçÃO 
nAS RELAçÕES DE TRABALHO 

Xisto Tiago de Medeiros neto

126 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem corretamente interpre-
tado que “toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano 
moral, objeto de juízo de eqüidade, é incompatível com o alcance da indeniza-
bilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República”.21

Deve preponderar, repita-se, na fixação do quantum da condenação, 
o objetivo de fazer o ofensor sentir, por força da parcela pecuniária imposta, 
exemplarmente, as conseqüências da conduta danosa, considerando a lesão 
a direitos fundamentais da coletividade, em bens de alta significação para o 
sistema jurídico. 

7.3.2. Convolação ou redirecionamento da parcela

Admite-se, ainda, a possibilidade de convolação ou redirecionamento 
da parcela indenizatória objeto da condenação, mediante destinação a outra 
aplicação que não seja o Fundo específico previsto em lei.

É o caso de conciliação judicial, no âmbito da ação civil pública, em 
que as partes, tendo em vista o pedido formulado e/ou eventual condenação 
relativa ao dano moral coletivo, acordem sobre a transformação do respectivo 
valor na realização de determinadas obrigações pelo réu, que venham a con-
tribuir, direta ou indiretamente, para a proteção e promoção dos bens jurídicos 
lesados, objeto da tutela pretendida por meio da demanda. Seriam exemplos 
de tais obrigações pactuadas com o ofensor: 

(a) promover e financiar campanha publicitária ou educativa;
(b) efetuar específica obra;
(c) adquirir e entregar bens a determinadas entidades públicas ou pri-

vadas (realizadoras de atividades de interesse público ou social), e que sejam 
úteis às suas iniciativas;

(d) executar certo projeto de cunho social.

Evidente que, nessas hipóteses, dois aspectos deverão ser necessaria-
mente considerados: o primeiro, atinente à correspondência ou pertinência da 
conduta acertada com os bens jurídicos tutelados na ação civil pública (meio 
ambiente do trabalho; não-discriminação nas relações laborais; proteção de 

ambiente, obriga o autor do fato a um ressarcimento. Estabeleceu, também, no § 6º do mesmo preceito, que o juiz da causa, 
para determinação quantitativa da soma pecuniária a ser imposta ao sujeito imputável, leva em contra a gravidade da 
sua culpa e o lucro que obteve com a ação (Cf. GONÇALVES, Vitor Fernandes. A punição da responsabilidade civil. Op. 
cit., p. 201).
21  Recurso Extraordinário nº 447.584, Rel. Min. Cesar Peluso, j. 28.11.2006.
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crianças e adolescentes; patrimônio público e probidade administrativa; re-
gularidade, boa-fé e eqüidade nos contratos trabalhistas, etc.); o segundo, 
respeitante à proporção e razoabilidade entre o valor antes fixado – ou, se o 
caso, ainda por ser arbitrado – para a reparação inerente ao dano moral coleti-
vo, e o custo financeiro representado pela obrigação em acerto com o réu, por 
meio da conciliação judicial.

Imperioso ter-se em mira, ainda, a circunstância de que essa possi-
bilidade de se convolar ou redirecionar a parcela indenizatória não pode ser 
objeto de requerimento direto na petição inicial da ação civil pública ou mes-
mo vir a ser contemplada na sentença, de ofício, pelo órgão julgador, uma vez 
que, como visto, é taxativa a lei quanto ao destino da indenização (art. 13 da 
Lei nº 7.347/85), em caso de decisão judicial sobre a matéria, sendo vedado, 
nesta hipótese, estabelecer-se, por iniciativa do magistrado, outra forma ou 
procedimento diverso.

Na realidade, está-se a cuidar, aqui, especificamente, da possibilidade 
de efetivação de acordo entre as partes, submetido à homologação judicial, 
envolvendo o modo de utilização e o endereçamento da parcela equivalente 
à indenização punitiva decorrente do dano moral coletivo, o que, de um lado, 
afasta a alegação de desconformidade com a lei (art. 13 da Lei nº 7.347/85), 
porque não se trata de caso de obrigação alternativa fixada diretamente por 
sentença, mas sim de conciliação das partes chancelada judicialmente; e, de 
outro lado, elimina-se qualquer indicativo de configuração de transação ou 
disponibilidade sobre o próprio direito transindividual cuja tutela se almeja, 
fato que, aí sim, acaso caracterizado, constituiria circunstância impeditiva. 

8. Prescrição

Faz-se evidente a impossibilidade da incidência da prescrição no âm-
bito da tutela dos direitos coletivos (lato sensu), envolvendo obrigações de 
fazer, não fazer e indenizar.

Em linhas iniciais, recorde-se que a prescrição, concebida atualmente 
como a extinção da pretensão do titular de um direito – em decorrência do 
transcurso de prazo fixado no ordenamento para a sua reivindicação –, conju-
ga-se essencialmente com a presença de patrimonialidade e disponibilidade 
do respectivo interesse, em face de violação.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 189 do novo Código Civil, 
pode-se asseverar que, “para a ocorrência da prescrição, deverá existir um 
direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, 
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a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado”, resultará na im-
possibilidade de ser obtida judicialmente.22

Observa-se, com efeito, que a prescrição é instituto típico do Direito 
privado, erigido sob os auspícios do modelo do individualismo jurídico, fun-
dando-se, pois, numa concepção patrimonialista do direito subjetivo, cuja dis-
ponibilidade é prerrogativa do seu titular, pela posição que ocupa em um dos 
pólos da relação jurídica material. Assim, a inércia injustificada, por determi-
nado período de tempo, do titular da pretensão, faz operar a sua extinção, por 
meio do fenômeno da prescrição, como imperativo do princípio da segurança 
e da estabilidade das relações jurídicas.

Todavia, na seara dos direitos transindividuais, em razão de se ter 
como características básicas a indeterminação dos integrantes da coletivida-
de, a indivisibilidade dos respectivos interesses e, além disso, a extrapatrimo-
nialidade presente em sua configuração, já que não se traduzem como direitos 
equivalentes a “crédito”, é inconcebível, pois, falar-se em aplicação do ins-
tituto da prescrição, em decorrência do sistema e modelo teórico peculiares 
àqueles direitos.

Ora, como imaginar-se a ocorrência de inércia quanto à postulação 
relativa a uma pretensão de natureza coletiva, imputada aos indivíduos abran-
gidos pela coletividade (que é a titular do direito), se não possuem eles legiti-
mação para reivindicar, diretamente, a tutela? Como, pois, poder-se-ia infligir 
a um grupo, categoria ou classe de pessoas a perda de uma pretensão, quando 
não se faz possível, no plano jurídico, assegurar a possibilidade de acesso ao 
Poder Judiciário, por meio de iniciativa própria e individualizada, exatamente 
por estar o interesse dimensionado em um universo coletivo de titularização? 
O paradoxo externado em tais questionamentos é bastante para realçar a ina-
plicabilidade, em casos que tais, do instituto prescricional.  

Saliente-se, ademais, que os interesses titularizados pela coletividade, 
por serem indisponíveis, já que pertinem a bens e valores inseridos na órbi-
ta de direitos de indiscutível fundamentalidade, não poderiam submeter-se, 
quanto à possibilidade de tutela judicial, a uma limitação extintiva de natu-
reza temporal. Traduziria um non sense, a ferir a lógica e os princípios que 
imantam o sistema jurídico, aceitar-se a inviabilidade de serem tutelados, pelo 
decurso do tempo, direitos que, direta ou indiretamente, postam-se nas órbitas 
de proteção reconhecidas à dignidade humana, de maneira especial aqueles de 
dimensão coletiva, como se daria, por exemplo, em relação ao meio ambiente 

22 TEPEDINO, Gustavo e outros. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2004, p. 350.
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sadio, à transparência e equilíbrio nas relações de consumo, à preservação do 
patrimônio histórico e cultural e ao tratamento não-discriminatório nas rela-
ções de trabalho.

Um outro aspecto merecedor de destaque está em que, na maior parte 
das situações de lesão a interesses transindividuais, os efeitos danosos perpe-
tuam-se no tempo, de molde a estender continuadamente as conseqüências 
da lesão, o que revela aspecto importante a certificar a incompatibilidade da 
aplicação, em tais casos, do instituto da prescrição.

Com efeito, por todos esses argumentos, conclui-se que, nas hipóteses 
de configuração de dano moral coletivo, é inviável falar-se em perda do direi-
to à reparação por força de eventual transcurso do tempo, a partir da prática 
da conduta lesiva, reforçando-se, ainda, que a condenação, nessas hipóteses, 
constitui-se em interesse relevante para o próprio sistema jurídico, diante da 
função sancionatório-pedagógica que caracteriza tal modalidade peculiar de 
reparação, conforme antes visto. 

Nesse diapasão, fere o senso de justiça aceitar-se que, por inércia dos 
entes legitimados para o ajuizamento da ação civil pública, o agente causador 
da lesão a direito da coletividade deixe de ser responsabilizado, isentando-se 
de qualquer sanção, sob a invocação da prescrição, em detrimento da coleti-
vidade. 

É importante apontar que o magistério doutrinário, em sua unanimi-
dade, posiciona-se pela imprescritibilidade da pretensão quando se tratar de 
questões versando sobre a tutela de direitos transindividuais, que envolvem, 
pois, direitos fundamentais da coletividade. 23  

Ressalte-se, também, que o ordenamento pertinente ao sistema pro-
cessual coletivo – especialmente a Lei nº 7.347/85 –, nenhuma referência fez 
sobre a prescrição, o que deve ser interpretado como um silêncio eloqüente, 
de maneira a afastar a sua aplicação ao campo da proteção aos direitos tran-
sindividuais.24 

Enfrentando o tema, argumenta Eduardo Henrique Raymundo von 
Adamovich que “o direito de buscar tutela específica contra as violações de 
direitos metaindividuais de cunho não patrimonial, a rigor, é imprescritível, na 
medida em que, enquanto perdurar o ilícito, haverá agasalho legal à pretensão 
de inibi-lo ou mesmo de impor ao agente conduta específica que impeça a sua 

23 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo, Saraiva, 2004, p. 514-515; MILARÉ, 
Édis. A ação civil pública por dano ao ambiente. In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 –15 anos. 
São Paulo: Editora RT, 2001, p. 205-206; MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio 
ambiente. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002, p. 232-233.  
24  Cf. LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo. São Paulo: Editora RT, 2002, 356.
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ocorrência ou a sua continuação”. E acrescenta:

“As indenizações ao fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 
7.347/85, igualmente, não se podem sujeitar a prazos prescri-
cionais, uma vez que indisponíveis os direitos difusos e cole-
tivos quando impossíveis de ser individualizados. Admitir-se o 
contrário seria permitir-se a disposição pelos agentes legalmente 
legitimados dos direitos metaindividuais pela via da inércia con-
ducente à prescrição”.25

 
De sua vez, Ricardo de Barros Leonel, invocando a disposição do art. 37, 

§ 5º, da Constituição Federal, que prevê a imprescritibilidade das ações relativas 
ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público, aduz que “vigoram 
os mesmos motivos para a inocorrência da sanção temporal pela inércia com re-
lação a outros interesses metaindividuais, pois ubi eadem ratio, ibi eadem legis 
dispositio”, e, assim, “integrando analogicamente o sistema em face da ausência 
de norma específica, conclui-se que, se o ordenamento constitucional determina 
a inocorrência de sanção pela inércia quando o interesse metaindividual é o pa-
trimônio público, pela mesma razão não haverá prescrição ou decadência com 
relação a outros interesses transindividuais. Não haveria motivo para tratamento 
diferenciado de interesses igualmente relevantes: o patrimônio público de um 
lado e os demais interesses supraindividuais de outro”.26 

Por último, consigna-se que a posição externada pela jurisprudência, 
a respeito do tema, não destoa da linha de entendimento exposta. Nesse sen-
tido, tem-se decidido que “não se há falar em prescritibilidade de pretensões 
envolvendo direitos metaindividuais, nas modalidades de direitos difusos e 
coletivos, por não serem dotados de feição patrimonial, não possuírem titula-
ção definida e revestidos da qualidade de indisponibilidade”,27 e também que 
“a imprescritibilidade da ação civil pública justifica-se pela natureza indispo-
nível do direito tutelado”28.

9. Conclusão

É induvidoso que a possibilidade de se conferir tutela adequada aos 

25 Sistema da ação civil pública no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 398.
26 Manual do Processo Coletivo. Op. cit., p. 359.
27   Agravo de Petição 00360.2005.061.23.00-9, TRT 23ª Região, Rel. Juiz Paulo Brescovici, DJE 22.03.2007.
28 Recurso de Revista 21242/2002-900-10-00-6, 1ª T., Rel. Min. Lélio Bentes Corrêa, DJU 16.04.2004. 
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interesses transindividuais constitui imperativo da atual dimensão do conceito 
de cidadania e promoção dos direitos fundamentais, antes limitados à partici-
pação política e às liberdades clássicas, e atualmente compreendendo, como 
essencial, a garantia efetiva de respeito, realização e reparação, em caso de 
dano, aos direitos de natureza individual e coletiva.

Dessa maneira, a ação impositiva, por meio dos mecanismos, instru-
mentos e órgãos competentes, objetivando a efetivação dos direitos, em prol 
dos indivíduos e das coletividades, na busca do equilíbrio e do bem-estar so-
cial, é o que dá concretude à idéia de cidadania, principalmente quando se 
trata de direitos fundamentais, status hoje reconhecido constitucionalmente 
aos direitos ou interesses coletivos e difusos.

Em linhas derradeiras, aponta-se que a evolução do regime da res-
ponsabilidade civil, tendo por norte o equilíbrio e o desenvolvimento sociais, 
possibilitou a devida tutela em face de danos a interesses titularizados por 
determinadas coletividades, em coerência com a ampla projeção que adquiriu 
o princípio da dignidade humana, em suas várias facetas, no âmbito do nosso 
ordenamento constitucional. 

A ordem jurídica, assim, por diretriz constitucional explícita, consi-
dera ser a coletividade titular de direitos ou interesses, cuja violação enseja 
reação eficaz consubstanciada em uma reparação adequada, o que se possi-
bilita por meio do sistema processual coletivo, integrado, harmonicamente, 
por princípios, normas e procedimentos específicos, definidores da jurisdição 
civil coletiva. 

Não se há de duvidar, enfim, que, no tempo presente, o reconhecimen-
to e a efetiva reparação dos danos morais coletivos, por meio da ação civil 
pública, mediante o sancionamento adequado do ofensor, desestimulando e 
prevenindo novas lesões, em decorrência da ofensa aos valores e bens mais 
elevados do agrupamento social, constitui uma das formas de alicerçar o Es-
tado Democrático de Direito. 
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Intróito

O presente estudo se destina a lançar breves considerações em torno 
da nova realidade do Direito do Trabalho em face das diversas modalidades 
de prestação do trabalho humano, especialmente em razão do incremento sig-
nificativo de novas formas de trabalho surgidas em razão do progresso das 
técnicas de produção de bens e do sensível desenvolvimento do setor de pres-
tação de serviços.

Nossa abordagem é voltada a demonstrar que o Direito do Trabalho 
não mais pode permanecer limitado à regulação de relação jurídica de trabalho 
tipicamente subordinado, eis que possui vocação dogmática e epistemológica 
suficiente para atuar em face de serviços não necessariamente ou puramente 
subordinados, mas cujo titular esteja a merecer atenção em termos de reconhe-
cimento de profissionalização e da necessidade de preservação de sua dignida-
de como pessoa humana.

Assim é que pretendemos realçar a experiência bem atual do Direito 
espanhol, que recentemente veio a conferir proteção ao trabalhador autônomo 
em nível bem próximo ao do empregado propriamente dito, designadamente 
com a edição da Lei nº 20/2007, anunciando um novo alvorecer no tocante ao 
campo de atuação do Direito do Trabalho.

Nosso intento é trazer a lume as principais justificativas que autorizam 
uma reestruturação dogmática do Direito do Trabalho, no sentido de desti-
nar-lhe a importância que merece no atual cenário jurídico de regulação do 
trabalho humano, oferecendo-lhe também caracteres epistemológicos que lhe 
confiram um novo perfil em termos de segmento do conhecimento científico.

1 Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região, Doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade 
de Salamanca, Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, Mestre em Direito pela UFPE e Professor de Direito 
Processual Civil da UFPB.
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Além disso, intentamos destacar os principais aspectos da citada Lei 
nº 20/2007, como forma de vislumbrar na mencionada norma legal um mo-
delo inaugural a ser observado por legisladores e juristas, com possibilidade 
de edição de norma semelhante para aplicação entre nós, ainda que sob uma 
preliminar fase de transição.

1. Dogmática atual do Direito do Trabalho 

A grande maioria dos códigos ou regulamentos do trabalho dedicou aos 
seus capítulos introdutórios uma espécie de delimitação do âmbito subjetivo de 
sua aplicação. Tal fisionomia tem sido consequência da concepção quase unâ-
nime de que o Direito do Trabalho e o contrato de trabalho tinham âmbito de 
aplicação especial, envolvendo especificamente o trabalho subordinado.

Assim, se o campo subjetivo de atuação do Direito do Trabalho esteve 
ao longo do tempo relacionado com o trabalho puramente subordinado, espe-
cialmente até as décadas de 1960 e 1970, tal quadro passara a uma tendência 
de mudança a partir da segunda metade dos anos oitenta.

É dizer que o trabalho puramente subordinado foi o objeto principal 
que autorizou a edição de normas do trabalho nos anos sessenta e setenta, 
talvez sob a influência da rigidez dos processos produtivos reinantes naquele 
período, onde ainda vigia os modelos taylorista e fordista de produção indus-
trial, com muita aceitação entre os empresários e industriais2.

Hoje, porém, esses modelos produtivos não mais atendem às neces-
sidades do mercado nem se coadunam com as novas perspectivas político-
sociais de valorização da dignidade do homem enquanto trabalhador, tendo a 
dinâmica da produção industrial e as necessárias adaptações com a economia 
global rompido com o modelo produtivo vertical daquelas décadas.

Em outras palavras, os pressupostos fáticos que autorizavam a vincula-
ção do Direito do Trabalho ao trabalho exclusivamente subordinado não mais 
se fazem sentir no momento atual, impondo-se a incorporação de modalidades 
laborativas conjugadas ou distintas em relação ao trabalho subordinado.

2 PALOMEQUE LÓPEZ alinha o perfil do trabalho subordinado então praticado no contexto da grande indústria dos 
anos sessenta e setenta, com estas palavras: “A la postre, se há visto afectado em su conjunto el sistema de organiza-
ción del trabajo resultante del capitalismo industrial sobre el que se há construido la versión clásica del Derecho del 
Trabalho. De este modo, el modelo fordista de relaciones industriales, propio de la gran empresa industrial que realiza 
una producción en masa y responde a una concepción jerárquica y colectiva de las relaciones de trabajo (el convenio 
colectivo se erige dentro del mismo en la pieza reguladora básica de uniformización sectorial y territorial de las con-
diciones de trabajo), dejará de ser el marco único de inspiración o referencia del padrón normativo para coexistir con 
otras formas de organización del trabajo en la sociedad postindustrial” (Cf. Derecho del Trabajo y Ideología, sexta 
edición Madrid: Tecnos, 2002, p. 37).   
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As cada vez mais complexas e diversificadas formas de prestação de 
serviços estão a indicar e reivindicar uma nova cultura de regulação e tutela, 
sem a ortodoxia do tradicional Direito do Trabalho e respectivo contrato. Isto 
não quer significar ruptura com a vocação protetiva natural que as normas e 
instrumentos de regulação do trabalho conferem ao trabalhador.

Parece-nos, entretanto, que tal índole tutelar está a merecer novas concep-
ções, reordenação e reinterpretação, conquanto o próprio trabalhador tenha con-
tribuído para a concepção e percepção de uma nova cultura laborativa diante das 
transformações econômico-tecnológicas do mundo contemporâneo que habita3.

Como bem registra Luján Alcaraz, em comentando a experiência ex-
traída da evolução legislativa do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, a 
disciplina juslaboral em vigor mira mais ao passado que ao presente e ao fu-
turo, além do que os critérios de exclusão dos trabalhadores não subordinados 
estão claramente superados4.

Entendemos, nessa perspectiva, que mesmo os sócios e gestores de 
empresas, a quem cabe a respectiva administração e representação, não de-
vem estar alheios à disciplina trabalhista, não obstante se lhes devam destinar 
pautas especiais. É que não é incomum que no âmbito do Direito do Trabalho 
haja regulação especialíssima, tal como ocorre atualmente em relação aos tra-
balhadores domésticos e rurais.

Não há justificativa racional, pois, de exclusão dos sócios e profis-
sionais liberais do campo protetivo e regulatório do Direito do Trabalho e do 
contrato de trabalho, haja vista que as especificidades de sua atividade podem 
merecer especial diferenciação em relação ao conjunto de trabalhadores5.

3 Sintomática é a concepção de MONTEIRO DE BARROS ao revelar que não raras vezes é o empresário que se subor-
dina tecnicamente ao trabalhador, considerando a qualificação e o preparo técnico e intelectual que na sociedade atual 
têm merecido interesse cr escente dos trabalhadores, designadamente os chamados trabalhadores intelectuais. São suas 
as palavras: “Sucede que, em uma sociedade como a atual, caracterizada pela racionalização do trabalho, com a conse-
quente especialização da mão-de-obra, o empregador nem sempre possui superioridade ou igualdade de conhecimentos 
profissionais em relção ao empregado, mesmo porque, cada vez mais, as contratações recaem sobre pessoas que possuem 
um grau de conhecimento em determinada profissão (know-how) do qual o empregador não é detentor. Nasce daí o que 
se chama de ‘subordinação técnica invertida’, frequentemente presente nas relações de trabalho intelectual” (Cf. Curso 
de Direito do Trabalho, op. cit., p. 261). 
4 Ao discorrer sobre as categorias trabalhistas excluídas da incidência do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, o autor 
sugere que o legislador ibérico adota critérios heterogênios e dissonantes da realidade atual. São suas as palavras: “Sin 
embargo, parece bastante dudoso que en la actualidad tal solución normativa rinda los frutos esperados. En primer 
lugar, porque la enumeración mira más al pasado que al presente o al futuro del Derecho del Trabajo; no en vano la 
lista llega al ET a traves del art. 2 LRL y a éste desde los muy similares arts. 2, 7 y 8 LCT-1944 y LCT-193. En segundo 
lugar, porque el grupo de relaciones de trabajo excluídas es muy heterogéneo y los criterios de exclusión no están sufi-
cientemente definidos. Y, en tercer lugar, y como objeción más importante, porque, veinticinco años, son quizás mayores 
los problemas que plantea la interpretación de algunas fórmulas de exclusión que los que provocaría la inexistencia 
de la precisión legal aclaratoria” (Cf. El Ámbito Subjetivo del Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério 
de Trabajo y Asuntos Sociales, p. 15).    
5 Nesse sentido está LUJáN ALCARAz que, a modo de comentário do sistema espenhol, expõe que “la existência de rela-
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O estabelecimento de relações laborais especiais, objeto da edição de 
leis e regulamentos especiais do trabalho, vem de ser indicativo de que as 
atividades humanas não só são diversificadas e, em certos casos, complexas, 
como estão em constante evolução e transformação.

Tal formato vem de anunciar que o acervo normativo do Direito do 
Trabalho e a disciplina do contrato de trabalho merecem uma nova razão de 
existir, que é, concretamente, o reconhecimento de que o trabalho humano em 
geral demanda tutela trabalhista, não obstante sob configurações que não se 
podem desprender integralmente de seu campo de abrangência.

É dizer que o trabalho autônomo, por exemplo, deve integrar não a 
disciplina civilista ocorrente nos dias de hoje, mas melhor estará instalado 
num contexto jurídico-legal trabalhista específico, dadas as suas peculiarida-
des em relação ao conjunto de outros trabalhadores igualmente merecedores 
de regulação específica.

Nesse contexto, Luján Alcaraz sugere que o legislador espanhol, ao 
editar o artigo 2º do Estatuto dos Trabalhadores, não havia percebido que as 
alterações econômicas, técnicas, organizativas e de produção do mundo glo-
balizado tornariam obsoleta aquela propugnação normativa6.

Todo este panorama complexo de alcance do Direito do Trabalho, con-
substanciado na tendência de ampliação de seu âmbito de regulação, é acentuado 
quando se constata cada vez mais uma significativa dificuldade de diferenciação 
entre as diversas modalidades de execução do trabalho humano.

ciones especiales es una constante en nuestro Derecho del Trabajo justificada en la idea de que «bien por la cualidad 
de las personas que lo prestan, bien por la sede donde se realiza el trabajo, bien por el tipo de funciones que se realizan», 
ciertas relaciones de trabajo parecen apartarse del modelo común de contrato de trabajo y requieren ciertas peculiari-
dades en su relación jurídica. Y ello pese a que en puridad, «todos los contratos de trabajo o las relaciones laborales 
son en cierto sentido especiales si se atiende al objeto de la prestación del trabajador, esto es, al tipo de trabajo», por lo 
que, en realidad, «de lo que cabe hablar con mayor precisión, es de la existencia de una regulación básica, común a la 
generalidad de los contratos, con independencia de la normativa sectorial específica que resulte de aplicación a cada uno 
de ellos». Este Derecho común de la contratación «cede, sin embargo, en el supuesto de determinadas relaciones laborales 
que oponen su especialidad incluso frente a la ordenación básica o comúm», la mayoría de las cuales son las calificadas 
legalmente como especiales” (El Ámbito Subjetivo del Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério de Trabajo 
y Asuntos Sociales, op. cit., p. 16-17).
6 Assim se manifesta: “Sin embargo, no parece que el legislador estatutario hiciese una valoración detenida de la contri-
bución que la diversificación de estatutos jurídico-laborales a traves del establecimiento de relaciones laborales especia-
les podía tener en orden a la adaptación del derecho del Trabalho a los câmbios económicos, técnicos y productivos que 
ya se estaban produciendo en el momento de ser promulgado. Ni siqueira puede responderse com seguridad qué criterio 
o criterios sustentan su selección o por qué non están en ella ciertas relaciones de trabajo materialmente tan especiales o 
més que las designadas” (Cf. El Ámbito Subjetivo del Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério de Trabajo 
y Asuntos Sociales, op. cit., p. 17).       
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A evolução das relações do mundo do trabalho tem ensejado a desco-
berta de novas modalidades de prestação de serviços (trabalho sob diversos 
títulos fático-jurídicos), o que é justificável em decorrência da dinâmica atu-
al dos mecanismos de produção de bens e de prestação de serviços7.

Nesse panorama, impõe-se enfatizar que todas as novas modalidades de 
trabalhadores autônomos estão a reclamar a tutela do Direito do Trabalho, dian-
te da constatação de que a dependência jurídico-econômica dessas categorias é 
similar ou até mais acentuada que a ocorrente na relação jurídica de emprego8.

No mesmo sentido é a observação de Cabero Morán ao registrar que o 
trabalho autônomo celebrado entre trabalhadores cooperados e as respectivas 
sociedades cooperativas tem seu marco normativo extraído da experiência tu-
telar da normativa trabalhista, além do que os eventuais litígios daí decorren-
tes serão da competência material dos tribunais laborais9. 

7 Para LUJáN ALCARAz, entretanto, a discussão acerca da aplicação do Direito do Trabalho às novas modalidades de 
prestação de serviço reclama diretrizes que vão além da questão central da evolução dos processos produtivos e da dinâ-
mica econômico-finaceira do comércio globalizado. São suas as palavras: “En cualquier caso, conviene recordar que el 
de las relaciones laborales especiales es un problema condicionado por el más amplio debate que el impacto de la crisis 
económica y las transformaciones tecnológicas e productivas ha originado en torno a la misma definición del ámbito apli-
cativo del contrato de trabajo. Sobre todo, porque la especialidad de una relación de trabajo sólo puede establecerse por 
referencia a un «género cuyos rasgos fundamentales comparte» y son precisamente estos rasgos del género contrato de 
trabajo que, como se ha de ver en el presente trabajo, son difíciles de precisar en la actualidad” (Cf. El Ámbito Subjetivo 
del Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério de Trabajo y Asuntos Sociales, op. cit., p. 18).     
8 O multicitado justrabalhista ibérico sugere que o legislador idealizador do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha deixa 
ao intérprete, em certos casos, a definição das categorias que devam inserir-se no âmbito de regulação e aplicação do 
Direito do Trabalho, designadamente por força do disposto nos artigos 1.1, 1.3 e 2 daquele diploma legal. Assim discorre: 
“Conviene insistir en que lo que de este modo hace la ley es delimitar su próprio ámbito de aplicación. Dicho de otra 
manera, el ET no define directamente qué sea contrato de trabajo y quién sea trabajador asalariado. Es cierto que a 
una y a otra definición es muy fácil llegar de la mano de sus arts. 1.1, 1.3 y 2. Pero eso es algo que el legislador deja al 
intérprete. No debe sorprender por ello que la disposición adicional 1ª ET, tras declarar en perfecta concordancia con lo 
previsto en aquellos preceptos que «el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral», 
considere conveniente precisar que de dicha regla se exceptúan «aquellos aspectos que por precepto legal se disponga ex-
presamente». Y es que, el Estatuto de los Trabajadores es tan solo, y nada menos, que la ley básica reguladora del trabajo 
asalariado. Es verdad que también un buen número de trabajadores autónomos necesitan una protección muy similar a 
la que las normas laborales en general y el ET en particular brindan a los sujetos del contrato de trabajo; sobre todo las 
nuevas categorías de trabajadores autónomos cuya dependencia económica respecto de la persona que les da trabajo es 
similar o incluso más acentuada de la de trabajador-tipo sujeto del contrato de trabajo” (Cf. El Ámbito Subjetivo del 
Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério de Trabajo y Asuntos Sociales, op. cit., p. 19).         
9 CABERO MORáN, Enrique. El Complejo Panorama Legislativo Español: La Ley Estatal y Las Leyes Autonómi-
cas. Economía Social e Cooperativismo, direção e coordenação de Purificación Morgado Panadero e Lourdes Burgos 
Rosado, Valladolid: Lex Nova, 2006, p. 56. Expõe o autor que a definição legal do regime de trabalho cooperado “está 
basada claramente en conceptos y categorias propias del Derecho del Trabajo. Las soluciones aprobadas por la ley estatal 
y por las de las Comunidades Autónomas, que optan ordinariamente por la remisión en bloque y en ocasiones en una 
parcial pero muy generosa, suponen efectivamente una adaptación a la figura del socio trabajador de las cooperativas de 
modelos diseñados por la legislación laboral para los trabajadores por cuenta ajena. Por esto la jurisprudencia acude a 
su aplicación supletoria y el legislador atribuye al orden jurisdiccional social el conocimiento de las cuestiones litigiosas 
‘que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores por su condición de tales…’”.    
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Não é de olvidar, nessa perspectiva, que alguns códigos do trabalho já 
dão indicativo da possibilidade de ampliação do âmbito de regulação laboral 
para categorias não contempladas pela subordinação própria da relação de 
emprego pura e simples, numa espécie de prognóstico de alteração do quadro 
de prestação de serviços em suas inúmeras modalidades.

Exemplo disso é notável na legislação laboral espanhola e brasileira. 
Na Espanha, é de se notar que o Estatuto dos Trabalhadores (Real Decreto 
Legislativo nº 01/1995, de 24 de março), não obstante delimitar seu âmbito 
de regulação para o disciplinamento jurídico-contratual da relação de trabalho 
por conta alheia, não define diretamente o que consubstancia um contrato de 
trabalho e quem seja trabalhador puramente subordinado (artigo 1.1.).

Conjugado a isso, a disposição adicional nº 1 daquele Estatuto Laboral 
prescreve que determinados preceitos de lei podem incluir no âmbito de sua 
regulação categorias que não necessariamente estejam limitadas por um vín-
culo jurídico puramente subordinativo subjacente à relação de emprego.

No Brasil, a ampliação do campo de atuação do Direito do Traba-
lho já se faz sentir por conduto da edição de leis esparsas que, não obstante 
voltadas para definir o órgão judiciário competente para as correspondentes 
demandas10, prognosticam a abrangência da índole tutelar do próprio Direito 
Material do Trabalho, alargando seu campo de atuação para além de querelas 
restritas decorrentes do trabalho subordinado.

Noutras palavras, vemos uma perspectiva premente de reflexo da lei 
processual constitucional e ordinária sobre o Direito Material do Trabalho, de 
maneira a que o Judiciário do Trabalho passe ao exame de toda e qualquer es-
pécie de prestação de trabalho humano doravante albergada pela tutela própria 
(ou mesmo com algumas mitigações) do Direito Laboral Objetivo.

Se as legislações da atualidade e/ou mais recentes têm optado pelo re-
laxamento da rigidez que tradicionalmente informou toda a regulação jurídica 
laboral (restrita que estava ao trabalho puramente subordinado), a jurispru-
dência não tem descurado desse novo panorama de evolução das modalidades 
de prestação do trabalho humano e consequente tutela laboral.

10 Dentre outras leis de tutela do trabalhador não necessariamente subordinado, podemos citar, especialmente, a Lei nº 
8.630/93, que estabelece implicitamente a competência da Justiça do Trabalho para dirimir as contendas envolvendo traba-
lhador portuário, tradicionalmente considerado trabalhador avulso, e o respectivo tomador ou o órgão Gestor de Mão-de-
Obra (OGMO) (artigo 26). No mesmo sentido, é a Lei nº 5.889/73 que equipara o trabalhador eventual rural ao empregado 
(artigo 14), proclamando implicitamente a competência material da Justiça do Trabalho. De igual forma, a Lei nº 8.984/95 
confere à Justiça do Trabalho competência para dirimir conflitos entre sindicatos e empresas no tocante ao cumprimento 
de disposição de convenção coletiva de trabalho (artigo 1º).     



O TRABALHADOR AUTônOMO 
E A PROTEçÃO TRABALHISTA

Cláudio Pedrosa nunes

138 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

Assim, os tribunais espanhóis, por exemplo, têm acompanhado a dinâ-
mica das relações de trabalho, incorporando ao âmbito de regulação do Direito 
do Trabalho toda e qualquer relação jurídica que não contemple os requisitos 
rígidos e devidamente demonstrados de execução de trabalho humano sob 
título outro (administrativo, institucional etc.) que esteja alheio à referência 
legislativa específica da tutela laboral.

Em palavras mais resumidas, os tribunais espanhóis entregam para o 
campo de regulação do Direito do Trabalho aquelas relações contratuais ou 
paracontratuais que estariam originariamente reguladas por leis específicas 
não-laborais, se a realidade demonstra a não-observância dos requisitos e es-
pecificidades próprias do trabalho dito não-subordinado11.

O mesmo panorama se verifica no Brasil, onde os tribunais do trabalho 
tem adotado postura progressista ao considerar a aplicação da tutela laboral às 
relações que manifestem confusão entre a qualidade de trabalho subordinado, 
autônomo, eventual e até sob título jurídico institucional (funcionários públi-
cos e agentes políticos)12.
11 É o que revela LUJáN ALCARAz ao mencionar decisão do Tribunal Supremo da Espanha (equivalente ao Superior 
Tribunal de Justiça do Brasil) no tocante aos profissionais liberais, já na década de sessenta, onde se passara a vislumbrar 
uma espécie de flexibilização da nota de dependência (subordinação jurídica), rompendo-se com a interpretação cética 
que primitivamente foi estabelecida para efeito de aplicação do Direito do Trabalho. Assim, determinadas relações de 
trabalho que inicialmente eram consideradas de natureza autônoma ou disciplinada pelas regras do Direito Civil puro, 
vieram a merecer presunção de laboralidade. Assim discorre: “STS 21 enero 1964 (RJ 1964, 460). Esta actitud judicial 
era especialmente útil en el caso de las llamadas profesiones liberales respecto de las que, como considera STS 29 enero 
1966 (RJ 1966, 462), «la alta calidad científica de los servicios facultativos no se compagina com la naturaleza propia de 
los de aquellos otros que prestan los trabajadores que miden su rendimiento por el tiempo de permanencia en la oficina, 
taller, fábrica y demás lugares de trabajo, sino que (…) precisam de mayor independencia, no sólo en cuanto se refiere 
a la función, sino también al lugar y tiempo de ejecutarla». «Es decir, que subsistiendo la nota de dependencia, há de 
interpretarse com laxitud»”. E complementa o multicipado justrabalhista, a propósito do entendimento tribunalício: “Esta 
interpretación se vio favorecida decisivamente por una adecuada utilización de la presunción de laboralidad contenida en 
el art. 3 LCT. Bajo la premisa de que «el contrato de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo 
o utiliza un servicio y el que lo presta», los tribunales no dudaron en arrastrar al ámbito laboral cualesquiera relaciones 
de trabajo de dudosa calificación” (Cf. El Ámbito Subjetivo del Estatuto de los Trabajadores. Revista del Ministério 
de Trabajo y Asuntos Sociales,  op. cit., p. 20-21).      
12 Em lides trabalhistas envolvendo Municípios não é incomum a arguição de admissão de trabalhadores sob vínculo admi-
nistrativo estatutário ou temporário sem, entretanto, demonstração do implemento dos requisitos legais pertinentes. Nessa 
situação, os tribunais do trabalho têm sido vacilantes, especialmente em razão de recente pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal em torno da matéria. Traz-se à colação alguns arestos judiciários nesse sentido: “CONFLITO DE COM-
PETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTINUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS SEM A PRÉVIA PRORROGAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA DO VÍNCULO AFASTADA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O conflito entre a Justiça Comum e a Especializada deve ser dirimido pela natureza do 
pedido e da causa de pedir, estabelecendo-se, via de consequência, a competência em razão da matéria. 2. Nos casos em 
que o contrato temporário para o atend imento de necessidade de excepcional interesse público tenha atingido o seu termo 
final mas, no entanto, a prestação de serviços continua por tempo indeterminado e de forma habitual, com a anuência do 
Estado, o vínculo entre as partes passa a ser regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (preceden-
tes). 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo-RJ, ora susci-
tante” (CC 78.695-RJ (2007/0001637-0, STJ. Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJU de 01.10.2007). Em 
sentido contrário é a seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal: “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINIS-
TRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Contrato firmado 
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No mundo contemporâneo do trabalho, em que o trabalho atípico acar-
reta uma deterioração do modelo clássico de emprego (câmbio de trabalho por 
salário numa perspectiva formal consubstanciada no contrato de emprego), 
não se pode deixar de registrar que a atual dogmática do Direito do Trabalho 
tornou-se superada.

Assim, uma das alternativas para o incremento e ampliação do cam-
po de atuação do Direito do Trabalho é o reconhecimento adequado, por le-
gisladores e justrabalhistas, da necessidade de estabelecimento de uma nova 
dogmática do Direito do Trabalho, consequência das notáveis alterações da 
utilização econômica do trabalho humano.

Nesse estágio, registra Oliveira Kaufmann, com âncora na doutrina es-
panhola, que as diversas formas de trabalho autônomo, muitas vezes conside-
radas genericamente trabalho atípico, são o móvel principal da constatação da 
excessiva limitação do âmbito de regulação jurídica do mercado de trabalho13.

Para que o Direito do Trabalho e o contrato de trabalho continuem atu-
ando como as principais instâncias de regulação jurídica do trabalho humano, 
dando pronta resposta às acentuadas e rápidas transformações das técnicas de 
produção, é mister iniciar-se uma também acentuada e rápida modificação de 
sua dogmática tradicional, assim considerada como marco regulador do traba-
lho humano no contexto do atual cenário econômico-produtivo14.
entre o Reclamante e o Interessado tem natureza jurídico-administrativa, duração temporária e submete-se a regime 
específico, estabelecido pela Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n. 11.203/1990. 2. Incompetência 
da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que 
sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente” (Reclama-
ção nº 4904/SE. SERGIPE. Relatora Minista CáRMEN LúCIA ANTUNES ROCHA. Julgamento em 21.08.2008. Orgão 
Julgador: Tribunal Pleno).    
13 OLIVEIRA KAUFMANN, Marcus de. Por Uma nova Dogmática do Direito do Trabalho: Implosão e Perspectivas. 
Revista de Direito do Trabalho, coord. Nelson Mannrich, nº 121, ano 32, janeiro-março/2006, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 163-164. São suas as palavras: “O Direito do Trabalho clássico, realmente, está tendo o contingente 
de sujeitos subordinados á sua disciplina decrescendo a cada dia e novas formas de contratação estão sendo pensadas em 
prol do avanço do capital. Tal avanço, aliás, está demonstrando que a legislação do trabalho, construída sob os exemplos 
da empresa tradicional, de cariz taylorista/fordista, originada da Segunda Revolução Industrial inglesa e que dominou o 
universo e o mercado brasileiro até primórdios da dácada de 80, está necessitando de pronta revisão”.    
14 É o que sugere OLIVEIRA KAUFMANN ao sustentar que a contratação atípica do trabalho humano é resultado ime-
diato da deficiência da atual regulação laboral. Assim escreve: “Como fazer para que algum tipo de ânimo ou alento seja 
conferido ao trabalho como elemento essencial ao prosseguimento da produção, que não diga respeito, tão-somente, à 
hipertrofia do capital ou às transformações ocasionadas pelo contexto do mundo capitalista? Não há outra resposta: é 
preciso modificar a dogmática da disciplina trabalhista. É preciso expandir seus horizontes para que quaisquer formas 
de trabalho, que não somente aquelas mantidas sob a intitulação de ‘empregatícias’ sejam tuteladas. A não ser assim, 
continuarão a ser observadas formas alternativas de contratação de trabalhadores, paralelas àquelas regidas pelo Direito 
do Trabalho clássico, desamparadas pela legislação ou fracamente protegidas, em verdadeira fuga a que aludem Oscar 
Ermida Uriarte e Oscar Hernández Alvarez (…). Para gerenciar o trabalho frente ao avanço do capital, prosseguem os 
autores uruguaios a aduzir que, no mundo moderno, as empresas recorrem a múltiplas modalidades de subcontratação, 
terceirização, externalização, descentralização e deslaboralização, como contratos por tempo determinado, contratação 
por empresas interpostas, contratação sob a forma de relações civis ou comerciais, constituição de empresas suposta-
mente autônomas (pois dependentes da contratante), contratação com cooperativas fraudulentas” (Cf. Por Uma nova 
Dogmática do Direito do Trabalho: Implosão e Perspectivas. Revista de Direito do Trabalho, op. cit., p. 164).      
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Em todo este panorama, pensar-se uma nova dinâmica das cláusulas 
contratuais do trabalho, com amparo da legislação laboral, é concretizar as 
bases de uma nova dogmática do Direito do Trabalho, alterando-lhes princí-
pios que permitam a tutela adequada de inúmeras modalidades de prestação de 
serviço hoje emergentes por conduto das inovações do mundo globalizado.

As questões relativas à jornada de trabalho, à forma de retribuição, ao 
regime de repousos, à proteção única da relação de emprego consubstanciam, 
em nosso entender, aquelas que deverão figurar como experiência introdutória 
dessa nova perspectiva dogmática do trabalhismo.

Portanto, é perfeitamente perceptível que o Direito do Trabalho está a 
enfrentar um novo panorama de relações laborativas, consequência direta da 
evolução e estágio atual das relações sócioeconômicas. Diante disso, é intui-
tivo que sua dogmática tradicional exige reflexões, sem o que se enveredará 
em pernicioso retrocesso.

2. A Lei Espanhola nº 20/2007

A evolução das relações socioeconômicas e a profusão de modalidades 
de trabalho e profissões, designadamente em razão do desenvolvimento das téc-
nicas de produção de bens e de prestação de serviços do mundo contemporâneo, 
revelam que a contratação de trabalhadores sob vínculo de subordinação (rela-
ção de emprego pura e simples) parece estar em franca desaceleração. 

Assim é que o Direito do Trabalho e seu principal instrumento de atu-
ação – o contrato de trabalho – devem acompanhar essa tendência. E o ponto 
de partida fundamental é, desenganadamente, uma reordenação de sua dog-
mática e normas legais pertinentes, além de iniciação de uma nova dinâmica 
interpretativa de seu aspecto tutelar. Em assim procedendo, os legisladores, 
conjugados com os juristas do trabalho, estarão oferecendo contributo positi-
vo em termos de justiça social15.

15 É o que sugere ANTONIO MARTÍN VALVERDE ao discorrer que sobre as efêmeras distinções entre o trabalho su-
bordinado e o trabalho autônomo propriamente dito. Assim leciona: “La diversidad de campos científicos en los que es 
utilizada la clasificación de trabajo asalariado y trabajo autónomo hace plausible la hipótesis de que estos conceptos 
puedan tener acepciones o significados no exactamente idénticos en todos ellos. En la misma dirección apunta el propio 
hecho de que nos encontramos ante una distinción trascendende, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto 
de vista práctico; y ya se sabe que las fronteras de conceptos de estas características suelen ser fronteras disputadas” (Cf. 
Trabajo Asalariado y Trabajo Autónomo, op. cit., p. 74. 
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Tal perspectiva parece ter sensibilizado o legislador espanhol, que, 
sem descurar da regulação tradicional da relação de emprego, mantendo seu 
Estatuto de los Trabajadores, editou a Lei nº 20/2007, de 11 de julho, criando 
o Estatuto del Trabajo Autônomo, o qual oferece tutela especial ao trabalhador 
dito juridicamente autônomo mas economicamente dependente.

Embora referida lei não derrogue expressamente a aplicação do Códi-
go Civil em termos de regulação do trabalho autônomo, inaugura uma norma-
tiva específica que ombreia o trabalhador autônomo ao trabalhador diretamen-
te tutelado pelo Direito do Trabalho. É dizer que o legislador espanhol entende 
o trabalhador dito autônomo economicamente dependente como sujeito de 
direitos em condições análogas ao empregado propriamente dito, embora não 
os considere necessariamente idênticos. 

Assim é que a partir do artigo 11, apartado 1, da citada Lei nº 20/2007, 
define o trabalhador autônomo economicamente dependente como aquele que 
desenvolve trabalho pessoal e habitual a determinado tomador (cliente), retiran-
do daí pelo menos setenta e cinco por cento (75%) de seus ganhos regulares16.  

Por outro lado, o apartado 2 do referido artigo 11 estabelece distinções 
tênues entre os trabalhadores autônomos economicamente dependentes e o 
trabalhador empregado propriamente dito17, cujo objetivo não é senão atentar 
para eventuais fraudes perpetradas no sentido de reduzir direitos de emprega-
dos a pretexto de rotulá-los de autônomo economicamente dependente.

16 O artigo 11.1 da Lei nº 20/2007 tem a seguinte redação original: “Los trabajadores autónomos económicamente de-
pendientes a los que se refiere el artículo 1.2.d de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o 
profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, 
denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendi-
mientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”.
17 O apartado 2 do artigo 11 da Lei nº 20/2007 tem a seguinte redação original: “Para el desempeño de la actividad 
económica o profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente 
las siguientes condiciones: a,. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o 
toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente 
como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. b. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada 
con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. c. 
Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independien-
tes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. d. Desarrollar su actividad con 
criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e. Percibir 
una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y 
asumiendo riesgo y ventura de aquélla”.
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Em outras palavras, quis o legislador espanhol evitar redução de di-
reitos dos trabalhadores subordinados tradicionais sem afastar os direitos pró-
prios que criara para o juridicamente autônomo e economicamente depen-
dente, conferindo tutela e direitos específicos a estes, e, ao mesmo tempo, 
mantendo incólume o acervo de direitos tradicionais dos empregados regidos 
pelo Estatuto dos Trabalhadores (Real Decreto Legislativo nº 01/1995).

Disso resulta a nítida intenção do legislador espanhol em ampliar os 
direitos dos trabalhadores, inaugurando, a esse pretexto, uma tutela estatal 
específica para os juridicamente autônomos e economicamente dependentes, 
ancorando-se, para isso, na experiência proveitosa da tutela do trabalhador 
puramente subordinado.

Na seqüência dessa nova e alvissareira iniciativa, o legislador ibérico 
estabeleceu, nos artigos 13 a 16, um elenco mínimo de direitos trabalhistas 
para o trabalhador autônomo economicamente dependente, com as necessá-
rias mitigações, mas demonstrando de forma inequívoca a experiência positi-
va do Direito do Trabalho como paradigma de tutela de categorias afins à do 
trabalhador puramente subordinado.

Assim é que conferiu direito a negociação coletiva (artigo 13)18, descan-
sos anual e semanal (artigo 14, apartados 1 e 2)19, horário compatível com a vida 
familiar e laboral (artigo 14, apartados 3 e 4)20, além de indenização por ruptura 
contratual unilateral sem aviso prévio e/ou sem  justa motivação (artigo 15)21.

18 O artigo 13, apartado1, da Lei nº 20/2007 está assim redigido: “1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el 
apartado 2 del artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los traba-
jadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán establecer las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contrata-
ción. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación 
de defensa de la competência”.
19 O artigo 14, apartados 1 e 2, da Lei nº 20/2007 prescreve: “1. El trabajador autónomo económicamente dependiente 
tendrá derecho a una interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles, sin perjuicio de que dicho régimen pueda ser 
mejorado mediante contrato entre las partes o mediante acuerdos de interés profesional. 2. Mediante contrato individual 
o acuerdo de interés profesional se determinará el régimen de descanso semanal y el correspondiente a los festivos, 
la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de que la misma se compute por mes o año, su distribución 
semanal”.
20 O artigo 14, apartados 3 e 4, da Lei nº 20/2007 prescreve: “3. La realización de actividad por tiempo superior al pactado 
contractualmente será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento máximo establecido mediante acuer-
do de interés profesional. En ausencia de acuerdo de interés profesional, el incremento no podrá exceder del 30 % del 
tiempo ordinario de actividad individualmente acordado. 4. El horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de 
poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente”.
21 O artigo 15, apartados 2 e 3, da Lei nº 20/2007 prescreve: “2. Cuando la resolución contractual se produzca por la vo-
luntad de una de las partes fundada en un incumplimiento contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrá derecho 
a percibir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 3. Cuando la resolución del contrato 
se produzca por voluntad del cliente sin causa justificada, el trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá 
derecho a percibir la indemnización prevista en el apartado anterior”.
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Por fim, e para sedimentar a tutela paralaboral do trabalhador autônomo 
economicamente dependente, o legislador espanhol previu a competência dos ór-
ganos jurisdiccionales del orden social (equivalentes à nossa Justiça do Trabalho) 
para solução dos litígios decorrentes da relação jurídica em comento22, reconhe-
cendo a vocação natural e o preparo jurídico dos magistrados do trabalho para 
apreciar e julgar ações que versem sobre prestação do trabalho humano em geral. 

3. Contra a precarização do trabalhador autônomo no Brasil

A inovação que ora ocorre no direito laboral espanhol sem dúvida 
constitui indício claro de que a realidade do serviço prestado pelo trabalhador 
autônomo merece acurada atenção, designadamente quanto ao reconhecimen-
to de direitos mínimos indispensáveis à preservação de sua dignidade como 
sujeito de direitos no âmbito legislativo.

Mais que isso, é fundamental que se experimentem discussões mais 
constantes sobre outros trabalhadores e suas diversas modalidades de tra-
balho, com vista a avaliar atentamente as agruras e as necessidades que os 
rodeiam. Nesse segmento, como bem realça Garrido Pérez23, os artistas de 
espetáculos públicos e seus tomadores, por exemplo, também se inserem no 
contexto de parassubordinação que reclama disciplinamento e previsão de di-
reitos mínimos. 

Não é despiciendo relembrar que a formação e promoção de uma so-
ciedade com Justiça social é objetivo de muitos países de tradição humanitá-
ria, tendo o Brasil elevado tal objetivo a premissa constitucional (artigo 3º), 
de forma simétrica com o disposto nos artigos 1.1. e 10.1 da Constituição 
Espanhola de 1978.

22 O artigo 17 da Lei nº 20/2007 tem a seguinte redação original: “Competencia jurisdiccional. 1. Los órganos jurisdic-
cionales del orden social serán los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un 
trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente. 2. Los órganos jurisdicci  aplicac ión e interpretación de 
los acuerdos de interés profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competência”.
23 GARRIDO PÉREz, Eva. Trabajo Autónomo y Trabajo Subordinado en los Artistas en Espectáculos Públicos, Tra-
bajo subordinado y Trabajo Autónomo en la Delimitación de Fronteras del Derecho del Trabajo. Estudios en Homenaje 
al Profesor Jose Cabrera Bazán, Madrid: Tecnos, 1999, p. 335. Ao destacar a transcendência do elemento subordinativo 
em uma relação de trabalho, a autora expõe: “Cierto es que el trabajo prestado por un artista no encaja dentro de los 
moldes típicos y tradicionales de un trabajo subordinado, pero también lo es que los márgenes de autonomía presentes en 
la misma no siempre alcanzan a anular aquellos otros de subordinación que pudieran detectarse, de ahí que la prestación 
de una actividad artística por cuenta de un empleador o de un organizador de espectáculos públicos, con sometimiento 
a las directrices, siquiera mínimas o generales de éste en cuanto al desarrollo y ejecución de la actividad artística con-
tratada, y aun bajo el condicionamiento de la autonomía que brinda la profesionalidad del artista, quede incluida bajo 
el ámbito regulador del Derecho del Trabajo, si bien a través de un régimen particular que precisamente contemple las 
peculiaridades de la actividad a desarrollar”.   
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Diante dessa simetria benfazeja entre as Constituições do Brasil e da 
Espanha pensamos ser hora de avançar no tocante ao campo de atuação do 
Direito do Trabalho, de forma a redimensionar sua atual dogmática, ante não 
só uma sensível tendência do proveito que ostenta e já o provou em termos 
de tutela da pessoa humana do trabalhador em geral, mas sobretudo diante da 
necessidade de implementação efetiva da cláusula de Estado social de direito 
constitucionalmente prevista (artigo 1º, CF).

E não há dúvida mínima que seja no sentido de que a concretitude da 
cláusula de Estado social de direito perpassa necessariamente pela atenção e 
tutela efetiva de seus trabalhadores, formando profissionais suficientemente 
preparados capazes de contribuir significativamente para o desenvolvimento 
nacional.

É momento, portanto, da ação de legisladores e justrabalhistas pela 
efetivação do Direito do Trabalho no Brasil em sua mais ampla concepção, 
iniciando-se debates sérios e eficientes sobre a necessidade de conferir-se aos 
trabalhadores das múltiplas modalidades de trabalho parassubordinado e au-
tônomo um tratamento digno.

Nesse particular, idealizamos que ao menos uma regra de transição no 
tocante à extensão de alguns direitos trabalhistas a trabalhadores juridicamen-
te autônomos e economicamente dependentes talvez seja uma medida repre-
sentativa da boa intenção dos titulares do poder e dos operadores do Direito 
quanto à observância efetiva da cláusula constitucional de Justiça social24.

E não é estranho entre nós a edição de leis que encerram regras de 
transição no tocante à regulação de determinada relação jurídica laborati-
va, considerando certas conjunturas socioeconômicas, a exemplo do que 
sucedera com a edição da Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998 (Lei do 
Trabalho Temporário).

24 Nesse sentido leciona ANDRÉS OLLERO TASSARA, ao enfatizar que a realidade social deve figurar como “clave 
interpretativa” dos tribunais em apreciando questões sociais, tendo em conta que “la Constitución, como todo el orde-
namiento en su conjunto, no es un mero agregado de normas, sino que los principios juegan en ella un papel decisivo a 
la hora de marcar la orientación que debió tener la aplicación de la legalidad; condición indispensable para lograr la 
justificación y razonabilidad d e la resolución al problema planteado” (Cf. Estado Social y Democrático de Derecho. 
Algo más que Retórica, in El Modelo Social en la Constitución Española de 1978, Madrid: Ministerio de Trabajo e 
Asuntos Sociales, 2003, p. 55 e 64). 
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Na mesma linha de raciocínio, citamos as sucessivas alterações da Lei 
nº 5.859/72 (Lei do Trabalho Doméstico), cujos destinatários (os emprega-
dos domésticos) têm sido paulatinamente equiparados ao empregado comum, 
numa perspectiva de maior inclusão social, com extensão de direitos como 
feriados remunerados, férias de trinta (30) dias, além da garantia da estabili-
dade provisória à trabalhadora doméstica gestante, tudo por conduto da Lei nº 
11.324/2006. 

Destarte, baseados que estamos na própria experiência legislativa bra-
sileira, além da experiência ora extraída da Lei espanhola nº 20/2007, é per-
feitamente possível admitir-se uma regra de transição ou a iniciação de esta-
belecimento de pequenos direitos trabalhistas, neste momento, ao trabalhador 
autônomo economicamente dependente, hoje em número crescente no Brasil, 
evitando sua precarização e inaugurando sua efetiva inclusão social.
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1 - Introdução

Decretada a ilicitude da despedida de um empregado, como conse-
qüência da violação a alguma norma de restrição ao exercício do direito de 
despedir, a conseqüência natural de tal quadro é a invalidação do respectivo 
ato resilitório e o restabelecimento do elo empregatício irregularmente rom-
pido. Tal é a consequência da incidência do artigo 9º da CLT, que impõe a 
nulidade de pleno direito dos atos praticados com o intuito de fraudar ou des-
respeitar os ditames da legislação trabalhista, fazendo prevalecer o interesse 
público sobre o interesse do particular ou de classe, conforme determinado no 
artigo anterior do mesmo diploma legal (artigo 8º da CLT).

A transgressão a uma das normas restritivas da prática da dispensa, 
como uma das diversas modalidades de estabilidade jurídica no emprego ou 
uma regra de proibição à despedida abusiva, evidencia a violação ao interes-
se público de forma evidente. Todas as normas de restrição revelam caráter 
protecionista, sejam de estabilidade jurídica no emprego, sejam de proibição 
de dispensa abusiva. As respectivas regras, assim, são cogentes e de ordem 
pública, tutelando acima de tudo o interesse público no controle do direito de 
despedir. 

A decretação da nulidade do respectivo ato resilitório praticado ili-
citamente pelo empregador, destarte, ocorre primariamente no interesse da 
própria sociedade.   

Manifesta é a nulidade do ato resilitório quando despedido um em-
pregado estável, sem o prévio reconhecimento da falta grave através de um 
inquérito judicial ou, nos casos nos quais tal procedimento não é exigido, 
simplesmente sem o preenchimento dos requisitos caracterizadores de uma 
dispensa por justa causa. A transgressão direta às normas legais aplicáveis 
deixa evidente o enquadramento do ato como nulo. 

1 Juiz do Trabalho (6ª Região). Professor da FDR/UFPE, UNICAP e ESMATRA/FBV.
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Igual destino segue o ato resilitório que viola norma proibitiva de des-
pedida abusiva. Praticada a dispensa em tais moldes, com o exercício de for-
ma anti-social de um direito legítimo a ponto de ferir interesses que transcen-
dem o âmbito individual do empregado, é igualmente clara a caracterização 
da nulidade. Por ser o abuso do direito a forma mais detestável de afrontar os 
interesses sociais tutelados pelo legislador, o ato nasce natimorto, como nulo 
que é, aguardando apenas a sua necessária decretação.

A despedida reconhecida como ilegal, pois, é uma dispensa nula. A 
sua invalidação, por conseguinte, só pode produzir tal resultado. 

Agora, quais são exatamente os efeitos materiais decorrentes da decre-
tação da nulidade da despedida do empregado? 

Sendo um ato nulo, a invalidação da dispensa deve ensejar a retroação 
dos efeitos da decretação, até a data na qual o empregado foi originalmen-
te privado do seu emprego. Efeitos ex tunc, portanto, restituindo os sujeitos 
ao estado anterior e extirpando os efeitos produzidos durante o período de 
afastamento2, ou, na inviabilidade da eliminação dos efeitos já concretizados, 
ressarcido dos prejuízos decorrentes. O empregado, pois, deve ser restituído 
no seu antigo posto empregatício como se nunca estivesse sido privado do 
mesmo. 

Dentro de tal contexto, no entanto, como proceder a tal restabeleci-
mento? Ou seja, como promover tal quadro de restituição plena em virtude da 
nulidade do ato?  

2 – Concretização da Reintegração no Emprego: Monopólio da 
Via da Tutela Jurisdicional

Quando ilegalmente despojado do seu emprego, a reintegração do 
respectivo empregado pode, em tese, ocorrer por meio de diversos meios de 
composição de conflitos, alternativos à jurisdição estatal. Nesse sentido, nada 
obsta que a reintegração seja definida internamente na empresa, mediante o 
julgamento de um recurso administrativo impetrado por um empregado pú-
blico. De igual forma, pode ser estabelecida como parte do resultado da ne-
gociação individual realizada por meio da mediação de fiscais do órgão local 
do Ministério do Trabalho e do Emprego, ou, ainda, decorrer de conciliação 
extrajudicial promovida pelas comissões de conciliação prévia. 

2 A expressão “período de afastamento”, neste momento e no capítulo seguinte, é utilizada como sinônimo do espaço de 
tempo entre o ato de despojamento e o retorno efetivo do empregado. O termo “afastamento”, destarte, é empregado na 
sua acepção ampla, abrangendo o despojamento em virtude de suspensão ou de dispensa. 
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Mesmo a arbitragem privada pode surgir como meio de promover a 
reintegração de um empregado, desde que ambas as partes espontaneamente 
concordem em submeter o seu conflito a tal modalidade privada de hetero-
composição e a sentença arbitral, após acolher a pretensão do empregado, seja 
cumprida sem resistência do empregador.3 

Na teoria, tal quadro é realizável. 
Na prática, a realidade é outra.
Sem qualquer dúvida, é do processo jurisdicional o monopólio per-

tinente à concretização da reintegração no emprego. Apenas em raríssimas 
exceções a reintegração do empregado se origina de medida alheia àquelas 
peculiares à jurisdição estatal. 

A fórmula estatal da tutela jurisdicional, por conseguinte, se apresenta 
na verdade como a única via apta a proporcionar o restabelecimento do elo de 
emprego ilegalmente rompido.

Daí a importância do modelo processual trabalhista, enquanto único 
instrumento realmente capaz de assegurar o acesso à justiça no caso de um 
empregado ilegalmente despojado do seu emprego. De fato, sendo a reinte-
gração quase que exclusivamente judicial, a efetividade do sistema processual 
assume proporções ainda mais relevantes. 

Quais são exatamente, por sua vez, os contornos da reintegração judi-
cial no emprego, enquanto forma de tutela jurisdicional?

3 – Prestação Jurisdicional e Tutela Jurisdicional

Antes de proceder ao enquadramento da reintegração no emprego 
como espécie de tutela jurisdicional, torna-se necessário distinguir tutela ju-
risdicional e prestação jurisdicional.

Prestação deriva do latim praestatio, de praestare (dar ou fornecer), 
significando “ação de prestar”4  ou “ação de satisfazer”5, ou seja, o ato pelo 
qual se cumpre um dever ou se satisfaz uma obrigação. No âmbito da ativida-
de jurisdicional do Estado, corresponde ao ato pelo qual o juiz cumpre o seu 
ofício judicante, compondo o conflito submetido à sua apreciação. Trata-se, 

3 Deve ser destacado, contudo, a grande controvérsia acerca da admissibilidade do processo arbitral como forma de com-
posição de dissídios individuais trabalhistas. Para muitos juristas, a natureza tuitiva do Direito Individual do Trabalho e a 
indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos individuais impede a admissibilidade de tal forma de heterocomposição 
privada.
4 Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2.293.
5 Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa: 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, 1.634. Na 
acepção jurídica, segundo tal dicionário, prestação seria “ato pelo qual alguém cumpre a obrigação que lhe cabe, na forma 
estipulada no contrato”.
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pois, da satisfação do direito à resolução da lide, isto é, da definição ou con-
cretização da norma abstrata em face da contenda. A prestação jurisdicional, 
destarte, é simplesmente a atividade estatal de solucionar o litígio apresentado 
pelas partes, cumprindo com o dever do Estado de decidir a questão (definir 
o mérito da causa6), para entregar aos litigantes o provimento jurisdicional 
adequado.

O direito à prestação jurisdicional, portanto, se insere no conceito 
de direito de ação em sentido amplo7. Representa o direito de submeter uma 
questão litigiosa à apreciação do Estado-Juiz e de obter deste um provimento 
jurisdicional apto a proporcionar a solucionar da lide. É comum a todos os 
que procuram o Judiciário para dirimir os seus conflitos, autor (reclamante), 
réu (reclamado) e até os terceiros intervenientes8. Independentemente do re-
sultado final. Tanto o vencedor como o vencido, pois, tem direito à prestação 
jurisdicional, pois a composição do conflito se dirige a ambos. A todos os 
“postulantes”, assim, é assegurado o direito à solução jurisdicional, ou me-
lhor, o direito à devida prestação jurisdicional.9

A prestação jurisdicional do Estado, destarte, é direcionada indistinta-
mente a todos os sujeitos do litígio.

6 Excepcionalmente, quando presente vício processual irremediável ou nào sanado oportunamente, ou quadro tipificado 
como incompatível como o prosseguimento da demanda, o processo poderá ser encerrado prematuramente, sem o julga-
mento do mérito da causa. É o que estabelece o artigo 267 do CPC: “Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: I 
- quando o juiz indeferir a petição inicial; Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III 
- quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - 
quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; Vl - quando não concorrer qualquer das 
condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; Vll - pela convenção 
de arbitragem; Vlll - quando o autor desistir da ação; IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição 
legal; X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; XI - nos demais casos prescritos neste Código”. 
7 Em sentido amplo, o direito de ação abrange todas as formas de postulação em juízo, inclusive, por exemplo, as exercidas 
pelo réu na fase contestatória. 
8 Os chamados terceiro intervenientes, da mesma forma como as partes originárias, fazem jus à prestação jurisdicional 
devida. Tanto nas modalidades típicas de intervenção de terceiro (oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e 
chamamento ao processo), como nas atípicas (assistência, embargos de terceiro, concurso de terceiro e recurso do terceiro 
prejudicado).
9 Tal quadro decorre da natureza abstrata do direito de ação. A ação, tanto quando considerada em seu sentido amplo 
(isto é, abrangendo toda postulação dirigida ao juiz, inclusive a própria contestação do réu), como em seu sentido estrito 
(direito próprio do autor ou sujeito equivalente – como, por exemplo, o reconvinte), não depende da existência do direito 
substancial invocado e que se pretende ver reconhecido ou concretizado através do processo jurisdicional. Além de não 
se confundir com o suposto direito material apontado (autonomia do direito de ação), o direito de ação existe mesmo que 
este direito afirmado venha a ser reconhecido como inexistente pelo juiz (caráter abstrato do direito de ação). Isso porque 
o direito de ação, como conseqüência de sua instrumentalidade, corresponde ao direito de provocar o Estado para que 
este cumpra o seu dever de compor a lide. Isto é, representa o direito a um provimento do juiz que venha a proporcionar a 
solução justa para a causa, independentemente de ter o magistrado reconhecido o direito apontado ou negado a existência 
deste. Acolhendo ou rejeitando a(s) pretensão(ões), o julgamento do mérito da causa resolve a questão litigiosa e, assim, 
faz com que o Estado cumpra o seu dever de prestação jurisdicional. Vide José Eduardo Carreira Alvim (Elementos de 
teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 7ª edição, p. 120)
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O mesmo não ocorre, entretanto, com a tutela jurisdicional.
Tutela, do latim tutelä,ae (tudo que defende ou protege), significa, em 

sentido amplo, “defesa, amparo, proteção”10 ou “proteção exercida em relação 
a alguém ou a algo mais frágil”11 . Tutela jurídica, por sua vez, corresponde à 
proteção a direitos proporcionada pelo Estado em dois planos: mediante a de-
finição de normas disciplinadoras da convivência social e através das ativida-
des dedicadas a assegurar a efetividade de tais normas. Tal proteção abrange, 
destarte, tanto o sistema normativo abstrato, como os meios de concretização 
dos direitos materiais assegurados naquele.12

Como a atividade jurisdicional do Estado constitui um desses meios 
pelos quais se concretiza a atuação do direito material abstratamente fixado 
nas normas do ordenamento jurídico, constata-se a existência no âmbito da 
tutela jurídica de uma “tutela jurisdicional” ao lado de uma “tutela material”, 
sendo esta proporcionada por aquela através do processo jurisdicional, quan-
do devidamente provocada a intervenção do Judiciário13.

Na seara do modelo processual, assim, a tutela jurisdicional representa 
o resultado produzido pela decisão judicial que reconhece e resguarda, concre-
tamente, o direito material da parte vencedora14. Isto é, constitui a tutela pro-
porcionada pelo provimento jurisdicional15 que ampara e assegura o interesse 
que o Estado-Juiz reconhece como aquele que deve ser preservado diante da 
situação de conflito, promovendo a concretização. Nesse sentido, é a proteção 

10 Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa: 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, 2.019.
11  Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2.790.
12 A tutela jurídica, segundo Rogério Aguiar Munhoz Soares (Tutela jurisdicional diferenciada: tutelas de urgência e me-
didas liminares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000, p.119), “inclui, portanto, o complexo abstrato de normas jurídicas 
composta pela totalidade do chamado direito objetivo e pela parcela deste que autoriza o particular, ou quem se coloque 
diante do ordenamento, a postular alegações fundadas naquelas normas, bem como prevê os meios de atuação das normas 
e sanções previstas, o que se faz por intermédio das tutelas administrativa e jurisdicional”.
13 Leciona Luiz Guilherme Marinoni (Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1998, 
p. 400) que “a ação processual, portanto, ao desembocar em uma tutela jurisdicional, deve permitir a realização da tutela 
inerente ao direito material, tutela essa que visa a garantir a situação de utilidade ínsita na relação sujeito/bem. É possível 
falar, assim, em tutela jurisdicional e tutela material. A tutela jurisdicional é aquela que, no plano do processo, tem o com-
promisso de realizar plenamente a tutela que decorre do direito material, ou seja, a própria tutela material”.
14 A tutela jurisdicional, assim, não representa a própria decisão judicial ou o próprio provimento decretado pelo juiz, mas a 
tutela proporcionada por tais elementos. Nesse sentido, Rogério Aguiar Munhoz Soares (Tutela jurisdicional diferenciada: 
tutelas de urgência e medidas liminares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000, p.122), ao afirmar que “a tutela jurisdicio-
nal seria o resultado do processo em que essa função se exerce através das decisões tomadas pelos juízes. Ou seja, não se 
confunde com a decisão, porque lhe é exterior”. 
15 Provimento jurisdicional, merece ser esclarecido, constitui a própria decisão judicial, incidental ou final, que traduz 
um ato imperativo decorrente do exercício do poder jurisdicional. Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de 
direito processual civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 147), “no processo de conhecimento, que é estruturado 
para produzir o julgamento da pretensão, o provimento final é a sentença de mérito, com que o juiz a julga procedente, 
ou improcedente, ou procedente em parte (CPC, art. 459); na execução, o provimento final é o ato com que o juiz manda 
entregar o bem. Em todas as espécies de processo existem provimentos interlocutórios, emitidos na pendência do processo, 
sem pôr-lhe fim e destinados à preparação do provimento final”.
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decorrente de medida judicial que, satisfazendo a pretensão do vencedor da 
demanda, concretiza a situação jurídica que lhe beneficia no plano prático.16

Como conseqüência, enquanto toda parte processual faz jus à presta-
ção jurisdicional17, a tutela jurisdicional é proporcionada apenas ao litigante 
cujo direito substantivo foi reconhecido pelo magistrado como merecedor da 
proteção do Estado-Juiz.18

4 – Tipologia da Tutela Jurisdicional

Feita a apresentação do tema, torna-se oportuno examinar, ao menos 
sucintamente, as diversas modalidades de tutela jurisdicional previstas no mo-
delo processual brasileiro, para somente então abordar especificamente a per-
tinente à reintegração judicial do empregado.19

A tutela jurisdicional, por se destinar à concretização do direito subs-
tantivo da parte vencedora, deve ter, necessariamente, uma ampla variedade 
de espécies. Para a pluralidade de situações disciplinadas pelo direito material, 
é imprescindível à boa técnica processual a existência de uma correspondente 
diversidade de meios jurisdicionais aptos a proporcionar a satisfação da pre-
tensão daquele que, sentindo-se lesado ou ameaçado de sofrer lesão, provoca 
o Judiciário em busca de uma composição judicial para o litígio. Em outras 
palavras, a diversidade de modalidades de tutela jurisdicional simplesmente 
reflete a multiplicidade de soluções previstas no âmbito do direito material. E 
é em virtude de tal correspondência harmoniosa de diversidade, portanto, que 
o modelo brasileiro de processo jurisdicional prevê os vários meios processu-
ais encontrados na legislação pátria. 20

Nesse contexto se situa a tripartição clássica da tutela jurisdicional, 

16 Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Fundamentos do processo civil moderno. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 315), “tutela jurisdicional é o amparo que os juízes, no exercício da jurisdição, oferecem ao litigante que tiver razão 
(sempre, Liebman), ou seja, é a concreta e efetiva oferta dos bens ou situações jurídicas que o favoreça na realidade da 
vida. É, em outras palavras, a real satisfação de uma pretensão”.
17 Logicamente, desde que satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação.
18 Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior (Tutela jurisdicional de urgência: medidas cautelares e antecipatórias. São 
Paulo: América Jurídica, 2001, p. 2). 
19 A literatura especializada apresenta inúmeras propostas de sistematização teórica das diferentes modalidades de tutela 
jurisdicional. Cada doutrinador apresenta um organograma próprio, segundo critérios próprios. Tal quadro naturalmente 
leva à falta de uniformidade, e, como conseqüência, inexiste na doutrina uma classificação imune a críticas e restrições. 
Considerando a importância do tema para facilitar a compreensão da modalidade denominada de tutela jurisdicional rein-
tegratória, entretanto, a seguir será apresentada uma sistematização simples e objetiva, norteada pela objetividade, com a 
finalidade de permitir a adequada visualização do instituto em tela. 
20 Leciona Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
147) que “na variedade de provimentos, procedimentos e processos reside a multiplicidade dos meios de outorga de 
tutela jurisdicional existentes numa ordem jurídica. As soluções estão no direito substancial, os meios de impô-las são 
processuais”.
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dividida pela doutrina tradicional em três vertentes: a) a tutela cognitiva (pró-
prio do processo de conhecimento, envolvendo a definição da solução a ser 
dada à questão litigiosa, proporcionada pelo provimento correspondente ao 
julgamento do mérito da causa); b) a tutela executiva (também conhecida 
como tutela executiva stricto sensu) típica do processo de execução (quadro 
atualmente relativizado na seara do processo civil, com a introdução do sin-
cretismo processual proporcionado pela inserção da fase de “cumprimento de 
sentença” dentro do processo civil de conhecimento, ensejando a satisfação de 
direito através do cumprimento forçado de obrigação constante em título exe-
cutivo); e c) a tutela cautelar, decorrentes das medidas cautelares nominadas e 
inominadas, destinadas a prevenir danos por meio da neutralização dos efeitos 
nocivos da morosidade processual. 

De tal triologia decorre, evidentemente, a classificação tripartite en-
contrada na quase totalidade das obras da literatura especializada, cuja siste-
matização moderna é normalmente atribuída a Giuseppe Chiovenda21.22

A tutela jurisdicional cognitiva (também conhecida como tutela de-
claratória lato sensu23), por sua vez, é tradicionalmente subdividida em tutela 
meramente declaratória (simplesmente afirma ou nega a existência de direi-
to, sem nada alterar na respectiva situação jurídica), tutela constitutiva (cria, 
modifica ou extingue a relação jurídica entre os litigantes) e tutela condenatória 
(impõe obrigação a ser cumprida pelo vencido), sempre segundo a conseqüên-
cia formal decorrente do respectivo provimento24. 

Outro critério de classificação da tutela jurisdicional se funda na ín-
dole dos resultados produzidos no plano jurídico material (ou seja, segundo o 
critério da forma como é afetada a realidade do beneficiado pela tutela, consi-
derando os danos já sofridos ou que podem vir a sofrer).

Dentro de tal contexto, a tutela jurisdicional é dividida em três modali-

21Vide Giuseppe Chiovenda (Instituições do direito processual civil.Vol. I. Campinas: Bookseller, 1998).
22 Processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Ação de conhecimento, ação de execução, ação 
cautelar. A classificação tripartite é tradicional no direito processual brasileiro, ainda sob a influência da obra de Giuseppe 
Chiovenda. A superação dessa tríade clássica, provocada pela sua inadequação aos anseios da sociedade moderna, será 
abordada mais adiante, em outra parte do presente trabalho, quando serão analisadas as chamadas tutela mandamental e 
tutela executiva latu sensu. De qualquer modo, deve ser ressaltado que tal tripartição não enseja o surgimento de catego-
rias separadas por paredes impermeáveis. Na tutela jurisdicional cautelar, por exemplo, não há como negar a existência 
de tutela cognitiva quando do julgamento da “pretensão cautelar”. A divisão, destarte, reflete a natureza preponderante da 
espécie de proteção pretendida.  
23 Em tal sentido, Rogério Aguiar Munhoz Soares (Tutela jurisdicional diferenciada: tutelas de urgência e medidas limi-
nares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000, p.129).
24 É perfeitamente possível, deve ser destacado, que uma sentença judicial contenha diversos provimentos de tutelas ju-
risdicionais distintas, em diferentes “capítulos” da sentença.  como, por exemplo, uma sentença de divórcio litigioso 
que, além de constituir uma nova situação jurídica (os litigantes passam a ter o estado civil de divorciados), impõe uma 
obrigação a ser cumprida (os alimentos fixados na decisão, que devem ser pagos por um cônjuge ao outro). Em tal sentido, 
Cândido Rangel Dinamarco (Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2002).
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dades: 1) tutela preventiva; 2) tutela reparatória; e 3) tutela sancionatória. 
Nesta última, é proporcionada ao litigante vencedor uma situação ju-

rídica nova em face de comportamento ilícito de seu adversário. A tutela san-
cionatória, assim, enseja a produção de um novo status, em virtude de sanção 
prevista no âmbito do direito material para beneficiar a vítima e punir o fal-
toso.  A penalidade, portanto, decorre de preceito de direito material, sendo o 
processo jurisdicional utilizado como meio para a sua aplicação. É o exemplo 
da tutela jurisdicional proporcionada por sentença trabalhista que reconhece 
a dispensa indireta do reclamante, produzindo a resolução do contrato de em-
prego em virtude de conduta faltosa do empregador. 25

A tutela preventiva, por seu turno, se destina a resguardar o direito 
sob ameaça de atentado, isto é, eliminar ou diminuir o risco de transgressão 
a direitos e evitar o surgimento ou prosseguimento de situações periclitantes. 
A pretensão que a enseja, assim, consiste em obstar a ocorrência de danos em 
face de tal quadro. A tutela preventiva, assim,  impede a violação de direitos 
e o desenvolvimento ou permanência de situações de perigo. Se a prevenção 
do dano for proporcionada através da proibição de alguma conduta, através da 
condenação do vencido a se abster de determinada prática, surge a chamada 
tutela inibitória, com exatamente tal fim: inibir o surgimento, o prossegui-
mento ou a repetição de ato ilícito mediante o veto a determinada conduta26. 
Exemplo seria a tutela jurisdicional vedando ao empregador o prosseguimento 
do uso de critérios discriminatórios na seleção de empregados ou, então, a 
tutela proibindo a contratação de menores de dezesseis anos após publicação 
de anúncio convocando-os para uma seleção admissional.

Enquanto a tutela preventiva se destina a evitar violação a direito, a 
tutela reparatória, por sua vez, se dedica a corrigir situações já materializadas 
empiricamente. quando a lesão a direito, decorrente de ação ou omissão de 
um litigante, já foi consumada, não cabe mais ao Judiciário prevenir, mas 
apenas remediar o quadro existente, proporcionado o retorno ao status quo 
ante da forma mais fiel possível. A ampla maioria das ações trabalhistas de 
conhecimento se enquadra em tal categoria de tutela jurisdicional, pois, via de 

25 Tal índole sancionatória, por sua vez, não deve ser confundido com aquela típica da tutela executiva. A tutela sanciona-
tória envolve penalidade prevista no direito material. A natureza sancionatória da tutela executiva, por sua vez, decorre do 
título executivo que lhe serve de fundamento. Em tal sentido, Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito proces-
sual civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 154).  
26 Em determinados casos, merece ser ressaltado, a tutela inibitória impõe primeiro a prática de um ato ou a adoção de uma 
conduta positiva, para somente então assegurar o comportamento de abstenção. Nesse sentido, a hipótese de tutela juris-
dicional destinada a proibir o empregador de expor os seus empregados a ambiente inseguro em determinada dependência 
da fábrica caracterizada pela presença de gases venenosos, que, para tanto, exige a colocação de um filtro especial no setor 
de máquinas industriais da empresa.  
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regra, o empregado só ingressa em juízo quando já violado o seu direito pelo 
empregador, forçando aquele a postular a reparação do respectivo quadro. 

A tutela reparatória, destarte, constitui o meio processual adequado 
para produzir a restituição dos litigantes ao estado primitivo, anterior à lesão 
ao direito. Ocorre que, às vezes, a recondução dos litigantes ao quadro antece-
dente é inviável material ou juridicamente, ou seja, a restituição é impossível 
de ser proporcionada em virtude de empecilho natural irremediável ou em 
face de obstáculo insuperável de ordem legal ou contratual. A tutela reparató-
ria, como consequência, é subdividida em específica e em inespecífica.

Haverá a chamada tutela reparatória específica (ou simplesmente tute-
la específica27) quando o provimento jurisdicional proporcionar, na medida do 
possível na prática, exata e precisamente aquilo que, segundo o ordenamento 
jurídico, o vencedor da demanda deveria ter recebido desde o início (ou seja, 
caso tivesse surgido o conflito). Tal modalidade de tutela jurisdicional se har-
moniza com o pensamento de Chiovenda28, segundo o qual “o processo deve 
dar, quanto for possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo 
e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir”. Logicamente, repre-
senta o objetivo de qualquer modelo processual que se pretende eficiente, pois 
a tutela específica resulta em efetivo acesso à justiça29. 

O efeito material produzido pelo provimento jurisdicional na tutela 
específica, por sua vez, pode envolver qualquer espécie de prestação obriga-
cional prevista em lei e concretizável através do sistema processual, como o 
pagamento de dinheiro em pecúnia, a prática de um ato, a abstenção de pra-
ticar um ato ou a entrega de coisa. Apesar de usualmente ser vinculada pela 
doutrina às obrigações de fazer ou de não fazer30, na realidade também abrange 

27 Leciona Ada Pellegrini Grinover (“Tutela Jurisdicional das Obrigações de Fazer e Não Fazer”. Revista LTr. Vol. 59., nº 
08. São Paulo, ago/1995, p. 1.026), que a tutela específica deve ser “entendida como conjunto de remédios e providências 
tendente a proporcionar àquele em cujo benefício se estabeleceu a obrigação o preciso resultado prático que seria pelo 
adimplemento. Assim, o próprio conceito de tutela específica é praticamente coincidente com a idéia da efetividade do 
processo e da utilidade das decisões, pois nela, por definição, a atividade jurisdicional tende a proporcionar ao credor o 
exato resultado prático atingível pelo adimplemento. Essa coincidência leva a doutrina a proclamar a preferência de que 
goza a tutela espcífica sobre qualquer outra”. 
28 Instituições do direito processual civil.Vol. I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 67.
29 Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
153), “o direito moderno vem progressivamente impondo a tutela específica, a partir da idéia de que na medida do que for 
possível na prática, o processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito 
de obter. Essa sapientíssima lição (Giuseppe Chiovenda), lançada no início do século, figura hoje como verdadeiro slogan 
da moderna escola do processo civil de resultados, que puna pela efetividade do processo como meio de acesso à justiça 
e proscreve toda imperfeição evitável”.   
30 Neste caso, não deve haver confusão com a tutela preventiva inibitória. Esta se destina a impedir a prática de um ilícito, 
isto é, prevenir o surgimento de um quadro de ilicitude. A tutela reparatória específica envolvendo uma obrigação de não 
fazer, por seu turno, tem por objetivo impor o cumprimento de dever de abstenção prevista em contrato ou na lei. Enquanto 
a tutela preventiva inibitória se dirige à prevenção do ilícito mediante a imposição de uma conduta de abstenção, a tutela 
reparatória específica que impõe a abstenção assim atua em virtude de descumprimento de obrigação de não fazer. 
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as prestações de pagar quantia em dinheiro e de entregar coisa, quando forem 
tais os atos previstos no ordenamento jurídico como os devidos ao litigante 
cujo direito material foi reconhecido judicialmente. Existe também, assim, 
uma tutela reparatória específica de pagar montante em pecúnia, denominada 
por parte da doutrina como tutela específica ressarcitória. A tutela específica, 
assim, abrange tanto a imposição de conduta comissiva e omissiva, como as 
de pagar e de dar coisa. O importante para a sua caracterização, destarte, é que 
a tutela específica produza em favor da parte vencedora a materialização exata 
do direito assegurado à mesma no ordenamento jurídico.31 

Quando tal quadro se revelar jurídica ou materialmente impossível de 
se produzir através do processo jurisdicional, surge a via da tutela inespecí-
fica. Não sendo possível proporcionar ao vencedor exatamente aquilo que o 
ordenamento lhe assegura, seja em virtude de impedimento de ordem mate-
rial (como a destruição de coisa infungível cuja entrega era devida), seja em 
face de óbice de cunho legal ou contratual (como a falta da imprescindível 
colaboração do devedor em praticar ato peculiar à sua pessoa, nos termos de 
negócio jurídico celebrado com o credor) que, por sua vez, pode ser divida 
em tutela de equivalência (capaz de produzir resultado prático equivalente 
ao do cumprimento da obrigação inadimplida) e em tutela ressarcitória em 
sentido estrito (ensejadora de ressarcimento por perdas e danos, em virtude do 
inadimplemento).32  

É interessante, nesse momento, diferenciar a tutela reparatória especí-
fica envolvendo o pagamento de quantia em dinheiro (tutela específica ressar-
citória) e a tutela ressarcitória stricto sensu. Nesta, a imposição do pagamento 
de um montante em dinheiro a título de ressarcimento decorre da impossibi-
lidade de proporcionar o bem jurídico previsto como o devido ao litigante vi-
torioso, segundo as regras do ordenamento jurídico. Naquela, a imposição do 

31 Luiz Guilherme Marinoni (Tutela específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 133), por sua vez, numa posição 
peculiar, ainda subdivide a tutela reparatória específica em tutela ressarcitória na forma específica e em tutela reintegratória 
(de remoção do ilícito). Esta se destinaria apenas a eliminar uma situação de ilicitude, restabelecendo a situação primitiva, 
ou seja, repõe os litigantes no estado anterior à violação do direito (status quo ante). Aquela seria mais ampla, pois se 
destina a reparar integralmente o dano causado, isto é, indenizar a vítima (parte vencedora) pelos prejuízos provocados 
pela conduta do seu adversário, reconhecida como ilícita pelo juízo, e a proporcionar o restabelecimento do estado primi-
tivo, ensejando o surgimento de situação idêntica à que existiria se o dano nunca tivesse ocorrido. A tutela ressarcitória na 
forma específica, segundo Marinoni, não se limita a encerrar o quadro de ilicitude (como é o caso da tutela reintegratória 
de remoção do ilícito). Não seria suficiente o restabelecimento do estado anterior à lesão, é imprescindível produzir a 
situação que existiria se o dano nunca tivesse sido existido, isto é, materializar na prática o quadro que deveria existir caso 
a transgressão não tivesse ocorrido.    
32 Deve ser registrado que na técnica do modelo processual brasileiro, existe uma hierárquica ou ordem preferencial de 
tutelas, definida pela idéia da efetividade do modelo processual, que impõe ao magistrado buscar sempre proporcionar a 
tutela específica e, quando impossível material ou juridicamente, somente então a tutela de equivalência, deixando a tutela 
ressarcitória em sentido estrito como última e derradeira opção, apenas quando inviável as demais. A sistemática se revela 
clara no artigo 461 do CPC, a ser examinado mais adiante.
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pagamento de uma quantia em pecúnia decorre de preceito de direito material 
prevendo tal forma específica de satisfação do direito do vencedor da lide. A 
tutela específica ressarcitória, assim, proporciona a percepção de dinheiro não 
como forma de compensar o fracasso do modelo processual em produzir o 
efeito material idealizado pelo ordenamento jurídico, mas como a própria tu-
tela específica, ou seja, como o próprio efeito material previsto na sistemática 
do direito objetivo como o devido à parte vencedora.

Nesse sentido, a tutela ressarcitória stricto sensu somente é concedida 
quando impossível, materialmente ou juridicamente, proporcionar a tutela ju-
risdicional originalmente estipulada como a adequada para amparar o direito 
do vitorioso, e, ainda, quando (sucessivamente) não se revela viável a segunda 
opção de tutela, a tutela de equivalência. Trata-se, pois, de uma tutela concedi-
da apenas quando inviável as duas primeiras opções de tutela jurisdicional: 1) 
a tutela reparatória específica envolvendo obrigação de fazer, de não fazer ou 
de entregar coisa; e 2) de forma sucessiva, uma tutela de equivalência, capaz 
de produzir resultado prático equivalente ao da tutela específica. Corresponde 
na prática, por conseguinte, a uma técnica processual de conversão em perdas 
e danos do resultado que seria produzida caso houvesse êxito na concretização 
da tutela específica ou, sucessivamente, na tutela de equivalência. 

A tutela reparatória específica envolvendo obrigação de pagar, por sua 
vez, obviamente jamais resultará em tutela ressarcitória em sentido estrito, 
pois, além de envolver objeto sempre fungível (dinheiro), materialmente com-
preende exatamente a percepção deste. 

Para melhor realçar a distinção, torna-se oportuno apresentar exem-
plos práticos de uma e de outra modalidade de tutela. 

Uma hipótese de tutela reparatória específica envolvendo pagamento 
em pecúnia é aquela produzida por sentença condenando o empregador a pa-
gar ao empregado a indenização compensatória correspondente a 40% (qua-
renta por cento) do montante dos depósitos do FGTS, não paga regularmente 
após a dispensa sem justa causa. O modelo jurídico laboral prevê exatamente 
o direito material à percepção da respectiva quantia como conseqüência de tal 
quadro de ilicitude, e, ao proporcionar tal pagamento após reconhecer a vio-
lação ao direito praticado pelo empregador, a tutela jurisdicional se enquadra 
como reparatória (pois a lesão já foi consumada), específica (pois proporciona 
precisamente o previsto no ordenamento jurídico como direito do empregado) 
e ressarcitória no sentido de representar um ressarcimento pecuniário para 
compensar o dano causado quando a despedida sem justa causa foi praticada 
sem o pagamento da indenização correspondente. 
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Um exemplo de tutela reparatória em sentido estrito é aquela propor-
cionada em processo jurisdicional envolvendo o caso de empregado que, ilici-
tamente, é preterido em concurso de premiação organizada pela empresa para 
estimular a atuação dos seus vendedores, na qual o prêmio para o empregado 
que realizasse o maior número de vendas em determinado mês fosse uma obra 
de arte de notória exclusividade, cujo realizador já falecera. 

Ingressando com uma ação33 com o objeto de reclamar tal bem, o re-
clamante consegue ver reconhecido o seu direito ao prêmio, mas o juízo, ao 
constatar nos autos que a citada peça foi destruída pelo empregador raivoso 
em retaliação à propositura da ação, sentencia a empresa a ressarcir o vence-
dor da demanda pelas perdas e danos decorrentes da impossibilidade material 
de se proporcionar a tutela reparatória específica (em virtude da destruição 
da obra) ou a tutela de equivalência (falecido o artista, não há como buscar a 
criação de obra “equivalente”, se é que uma obra de arte de notória exclusivi-
dade pode ser substituída por nova criação). Neste caso, assim, fica evidente 
que a percepção do ressarcimento decorre apenas em virtude da absoluta im-
possibilidade de entregar ao vencedor da demanda o bem jurídico que deveria 
receber segundo o ordenamento jurídico ou, ao menos, bem equivalente em 
termos práticos.

Nos dois exemplos, o efeito material produzido pela tutela jurisdi-
cional é o mesmo: a percepção de dinheiro. Muda apenas a forma e funda-
mentação: na tutela específica ressarcitória, como conseqüência do êxito em 
proporcionar o resultado idealizado pelo ordenamento como o devido ao ven-
cedor (o pagamento de quantia em dinheiro como reparação pelo quadro em-
pírico já materializado pela conduta ilícita do empregador devedor); na tutela 
ressarcitória em sentido estrito, em decorrência da técnica processual previs-
ta para compensar, mediante a conversão em perdas e danos, a insuperável 
incapacidade de produzir a tutela específica ou, sucessivamente, a tutela de 
equivalência. 

Tal distinção, por sua vez, será de considerável relevância quando do 
exame dos meios processuais capazes de proporcionar a reintegração judicial 
no emprego, em outra parte do presente trabalho.

Ainda restam, contudo, diversas outras classificações de tutela jurisdi-
cional encontradas na literatura especializada.  É comum encontrar um enqua-
dramento segundo o âmbito pessoal dos interesses defendidos, distinguindo a 

33 A competência para processar e julgar a ação seria da Justiça do Trabalho, pois se trata de conflito entre empregado e 
empregadores, atuando em tais qualidades, e decorrendo o objeto do contrato de emprego (promessa de prêmio feita pelo 
empregador ao empregado, relacionada ao desempenho funcional deste).
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tutela individual da tutela coletiva (a primeira, destinada a atender a interesses 
de sujeitos singularmente considerados; a segunda, dedicada ao atendimento 
das diversas classes de interesses metaindividuais). 

Igualmente freqüente na doutrina é a classificação da tutela segundo o 
momento de sua concessão, surgindo a dicotomia definitiva (quando da pro-
lação da sentença) e provisória (quando oriunda de decisão incidental depen-
dente de posterior confirmação). Outra classificação leva em consideração a 
modalidade de ação especial através da qual a tutela jurisdicional é concedida, 
tendo como exemplos a tutela possessória (típica das ações possessórias disci-
plinadas pelos artigos 920 a 933 do CPC) e a tutela consignatória (peculiar à 
ação de consignação em pagamento regida pelos artigos 890 a 900 do mesmo 
diploma processual). E, ainda, merece destaque a classificação envolvendo 
uma categoria especial, apresentada sob diversas denominações (tutela de evi-
dência, tutela de segurança, tutela diferenciada, tutela sumária, etc. 34), mas 
com conteúdo básico aproximado, apresentando como característica comum 
a possibilidade de sua atuação através de cognição sumária, em virtude da 
evidência de direito especial que legitima um tratamento diferenciado dado 
pelo ordenamento jurídico.

A tutela de evidência ou tutela diferenciada (as nomenclaturas mais 
freqüentes na doutrina), assim, é a tutela jurisdicional proporcionada por pro-
vimento judicial concedido após cognição meramente superficial e não exau-
riente, em face da clareza e verossimilhança do direito alegado, que, à luz de 
sua qualidade excepcional reconhecida pelo sistema normativo, recebe am-
paro peculiar, almejando evitar que o decurso do tempo venha a afetar o re-
sultado final do processo jurisdicional35. Trata-se, em outras palavras, de uma 
tutela jurisdicional especial, sumariamente concedida em virtude da evidência 
de direito diferenciado, e que, em última análise, é destinada a assegurar o 
resultado prático da tutela final pretendida em processo jurisdicional.

Normalmente, são apontadas como subespécies da tutela de evidência 
a tutela de urgência (por sua vez dividida em tutela cautelar e tutela anteci-
patória36) e a tutela monitória. Esta, vinculada à ação monitória disciplinada 
34 Vide Luiz Fux (Tutela de segurança e tutela da evidência (fundamentos da tutela antecipada). São Paulo: Saraiva, 1996) 
e Rogério Aguiar Munhoz Soares (Tutela jurisdicional diferenciada: tutelas de urgência e medidas liminares em geral. 
São Paulo: Malheiros, 2000)
35 Quanto à imprecisão da doutrina em definir adequadamente a tutela diferenciada, veja Rogério Aguiar Munhoz Soares 
(Tutela jurisdicional diferenciada: tutelas de urgência e medidas liminares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
139),  
36 Antecipação de tutela, tutela antecipada e tutela antecipatória são as denominações mais comuns na literatura especializa-
da. Tecnicamente, a primeira (antecipação de tutela) se revela mais adequada ao instituto enquanto categoria instrumental 
capaz de proporcionar o adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional final pretendida. Como, contudo, o presente tópico 
envolve as formas de tutela jurisdicional, a tutela antecipatória se apresenta mais harmoniosa no respectivo contexto.
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pelos artigos 1.102-A a 1.102-C do Código de Processo Civil, acrescidos pela 
Lei nº 9.079, de 14 de julho de 1995. Aquela (tutela de urgência), por seu tur-
no, correspondente à tutela jurisdicional não definitiva, materializada por pro-
vimentos jurisdicionais provisórios decretados pelo juiz antes da propositura 
(neste caso, apenas as medidas decorrentes de ação cautelar preparatória) ou 
incidentalmente durante o curso (neste caso, tanto as medidas cautelares como 
as medidas antecipatórias, concedidas liminarmente ou não) de uma ação ju-
dicial, com o objeto de amparar direito evidente (no caso da antecipação de 
tutela, o direito material lesado ou ameaçado; no caso da tutela cautelar, o 
direito de preservar o próprio processo principal).37 

O elenco é extenso. Cada autor apresenta a sua própria relação, consi-
derando critérios nem sempre uniformes. As espécies mais relevantes, contu-
do, são as expostas nas linhas acima.

5 – Classificação da Tutela Jurisdicional Concretizadora da Rein-
tegração no Emprego

Com tal (breve) exame concluído, será agora possível examinar a de-
nominada tutela jurisdicional reintegratória, ou seja, a tutela jurisdicional apta 
a proporcionar a reintegração no emprego do obreiro que, após ser ilegalmen-
te despojado do seu posto empregatício, obteve a invalidação do respectivo 
ato resilitório por meio da via judicial

A denominação escolhida decorre, naturalmente, do direito material 
a ser proporcionado: a reintegração no emprego em face da decretação da 
nulidade do ato de despojamento. É certo que não se pode afirmar que há 
exclusividade em tal designação, pois, em tese, a mesma pode ser utilizada 
para denominar a tutela jurisdicional obtida quando julgado procedente pe-
dido formulado em sede de qualquer demanda que venha a almejar qualquer 
espécie de reintegração, como, por exemplo, a ação de reintegração de posse, 
modalidade de demanda possessória disciplinada pelos artigos 926 a 931 do 
Código de Processo Civil.  

A respectiva nomenclatura, contudo, expressa a essência da tutela ju-
risdicional proporcionada pelo modelo processual trabalhista quanto ao re-
sultado prático produzido (a reintegração no emprego) e, de qualquer modo, 
qualquer que fosse a denominação escolhida, sempre haveria restrições em 

37 No próximo capítulo, será desenvolvido em estudo mais profundo acerca da tutela antecipatória, inclusive com o estudo 
da morfologia do instituto da antecipação de tutela, incluindo uma análise comparativa com a tutela cautelar.
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virtude da verdadeira miscigenação instrumental observada entre o processo 
civil e o processo trabalhista.

Dentro de tal contexto, tutela jurisdicional reintegratória, destarte, 
é a tutela proporcionada no âmbito do processo trabalhista por provimento 
judicial que concretiza o direito material de empregado concernente à sua 
reintegração no emprego. Na sua forma plena, impõe o restituere in integrum 
do quadro primitivo anterior ao despojamento ilegal do emprego, ou seja, a 
restituição integral ao seu estado original, tanto no plano físico (retorno ao 
posto empregatício), como no plano formal (registro de tal retorno na carteira 
profissional e nos documentos funcionais da empresa), e, ainda, no plano eco-
nômico (pagamento da reparação correspondente aos prejuízos do período do 
despojamento).

Considerando tais efeitos à luz da classificação da tutela jurisdicio-
nal segundo a natureza dos resultados produzidos no plano jurídico material, 
a tutela jurisdicional reintegratória se enquadra como uma espécie de tute-
la reparatória específica, abrangendo tanto obrigações de fazer (promover o 
retorno físico do empregado ao seu posto empregatício originário e efetuar 
os registros documentais conseqüentes) como de pagar quantia em dinheiro 
(corresponde ao montante do ressarcimento devido em virtude dos prejuízos 
financeiros decorrentes do período do despojamento).

Não se trata de tutela preventiva, pois a lesão ao direito já foi mate-
rializada no plano empírico, através do despojamento ilegal do empregado. 
No caso de tutela reintegratória, não se pode prevenir o dano já efetivado pela 
conduta patronal. Daí o objetivo da respectiva demanda: obter a reintegração 
no emprego. 

Não se trata de tutela sancionatória, por outro lado, pois não impõe 
penalidade prevista no ordenamento jurídica ao empregador em virtude de 
sua conduta ilícita. Nada impede, contudo, que haja a cumulação de pedido de 
tutela reintegratória com o pedido de tutela sancionatória envolvendo multa 
pecuniária prevista em instrumento normativo em caso de prática de atos ile-
gais de tal natureza.

Segundo o critério da forma como é afetada a realidade do beneficiado 
pela medida (considerando o dano já sofrido ou que pode vir a sofrer), des-
tarte, a tutela jurisdicional reintegratória é evidentemente uma modalidade de 
tutela reparatória.

Como tutela reparatória, a tutela jurisdicional reintegratória é, ao pro-
porcionar, o quanto for possível na prática, tudo e precisamente aquilo ao qual 
faz jus, segundo o ordenamento jurídico trabalhista, o empregado dispensado 
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ilegalmente por empregador que violou alguma norma de restrição ao direito 
de despedir, é uma tutela específica. Impõe a concretização de atos de natu-
reza diversa (como os de fazer relativos ao retorno físico do empregado e ao 
registro documental de tal retorno, bem como o de pagar quantia em dinheiro, 
correspondente ao montante devido ao obreiro a título de reparação pelo pelos 
danos financeiros gerados pelo despojamento), mas nos exatos termos previs-
tos no modelo brasileiro de proteção à relação de emprego.

Como conseqüência de tal quadro de plena realização do direito mate-
rial estipulado no ordenamento jurídico, portanto, a tutela jurisdicional reinte-
gratória não pode ser enquadrada como uma tutela inespecífica, seja de equi-
valência ou ressarcitória em sentido estrito. 

A tutela reintegratória, repete-se, é essencialmente uma tutela específica.
Agora, e quando não for possível, material ou juridicamente, propor-

cionar tal tutela reparatória específica? Será possível proceder a uma tutela de 
equivalência ou até a uma tutela ressarcitória stricto sensu?

A tutela de equivalência, não. 
A reintegração no emprego somente pode ocorrer em relação ao em-

pregador do empregado. Não há como proporcionar resultado prático equi-
valente ao do adimplemento, pois não há como admitir a possibilidade de 
proceder à reintegração do obreiro em outra empresa. Mesmo considerando 
que o caráter intuitu personae do contrato de emprego é, de regra, apenas em 
relação à figura do empregado, a obrigação de reintegrar é personalíssima, ou 
seja, exclusiva e peculiar do empregador. 

Logicamente, tendo ocorrido o fenômeno da “sucessão de emprega-
dores” durante o período compreendido entre a prática do ato do despojamen-
to e decretação do provimento jurisdicional reintegratório, à luz dos artigos 
10 e 448 da CLT38, o empregado deve ser reintegrado no quadro funcional 
da empresa sucessora. Tal não constitui, entretanto, um exemplo de tutela de 
equivalência, pois com a reintegração perante a empresa “sucessora”, ocorre 
a concretização da reintegração por aquele empregador que, à luz do orde-
namento jurídico, tem precisamente a obrigação de reintegrar o empregado 
ilegalmente despedido. Há na hipótese, pois, verdadeira tutela jurisdicional 
reparatória específica.

38  Exemplos de sucessão trabalhista seria a incorporação de uma empresa por outra ou a fusão de empresas. Pode ocorrer, 
também, de modo informal, quando uma nova empresa simplesmente assume a estrutura de outra e absorve seu quadro de 
empregado. Estabelece o artigo 10º da CLT que “Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos 
adquiridos por seus empregados”. O artigo 448, por seu turno, dispõe que “A mudança na propriedade ou na estrutura jurí-
dica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados”. O “sucessor”, destarte, assume todos os 
encargos trabalhistas do “sucedido”, inclusive, se for o caso, a obrigação de reintegrar um empregado.
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Somente pode adimplir a obrigação de reintegrar, pois, o próprio em-
pregador do beneficiado pela tutela reintegratória. Existe em tais termos, as-
sim, caráter de infungibilidade jurídico-contratual que simplesmente impossi-
bilita uma tutela de equivalência em substituição à específica. 

Pode-se questionar a admissibilidade de tutela de equivalência na hi-
pótese de um quadro de impossibilidade material de se proceder ao retorno 
do empregado à mesma função antes exercida. Como, por exemplo, no caso 
da desativação do setor da empresa no qual o empregado antes trabalhara, 
implicando na extinção da respectiva atividade e, como conseqüência, da sua 
antiga função.  Havendo viabilidade em proporcionar o retorno em posto fun-
cional análogo, mas não idêntico, ao do estado primitivo, a concretização da 
reintegração em tais termos, não corresponderia a uma hipótese de tutela de 
equivalência? 

Não. Não se trata de um exemplo de tutela de equivalência. A reinte-
gração judicial, ao proporcionar o restituere in integrum, produz a restituição 
integral ao estado primitivo, mas considerando como tal quadro se encon-
traria no momento da reintegração. Em outras palavras, o restabelecimento 
ao estado primitivo deve necessariamente levar em conta como tal quadro 
de ontem seria hoje se nunca tivesse ocorrido o ilícito. No exemplo citado, 
assim, mesmo que não tivesse ocorrido o despojamento ilegal do empregado, 
teria havido a desativação do setor da empresa e a conseqüente extinção da 
função originária do empregado. Se o empregado tivesse permanecendo na 
empresa, destarte, a mudança de função teria ocorrido de qualquer forma. A 
sua reintegração mediante o retorno à função distinta da originária no caso, 
por conseguinte, representaria uma tutela específica.

E a tutela ressarcitória em sentido estrito? Pode ser concedida em 
substituição à tutela reparatória específica que é a reintegração judicial no 
emprego?

Possível, sim. Recomendável, não. 
E por inúmeros motivos.
A tutela específica, conforme já destacado, constitui o objeto de qual-

quer modelo processual que pretende servir de efetivo instrumento de acesso à 
justiça. Somente haverá efetividade da tutela jurídica (tanto no plano material, 
como no processual) se os meios processuais puderem, de fato, concretizar o 
direito substancial estipulado no ordenamento jurídico. Recorrer à tutela res-
sarcitória em sentido estrito, assim, equivale a reconhecer a incapacidade do 
processo em atingir o seu objetivo de produzir justiça.

É certo que, em determinados casos de absoluta impossibilidade ma-
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terial da reintegração no emprego, a tutela ressarcitória stricto sensu se apre-
senta como a única tutela jurisdicional viável. Em casos como, por exemplo, 
a extinção completa da empresa, a reintegração judicial se revela impraticável 
por motivos óbvios. Mesmo questões pessoais ligadas ao quadro emocional 
das partes, como o alto grau de animosidade entre os litigantes, podem even-
tualmente justificar a via da tutela ressarcitória em sentido estrito.

O artigo 496 da CLT, a seguir exposto, prevê exatamente tal hipótese:

Artigo 496. quando a reintegração do empregado estável for de-
saconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do 
dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, 
o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em in-
denização devida nos termos do artigo seguinte.39

Havendo a constatação, quando do julgamento, de um quadro de 
conflito que realmente torna periclitante o retorno do obreiro, em virtude de 
alto grau de hostilidade entre o empregado e o seu empregador, notadamente 
quando este for pessoa natural, o legislador atribuiu ao juízo40 o poder-dever 
de, mediante uma tutela ressarcitória em sentido estrito, proceder à conver-
são do direito à reintegração em perdas e danos, correspondente a duas vezes 
a indenização compensatória normalmente devida em face de dispensa sem 
justa causa.41

quando, por outro lado, o empregado vítima de uma dispensa dis-
criminatória, ao invés de escolher a via reintegratória, opta pela indenização 
prevista no inciso II do artigo 4º da Lei nº 9.029/95 (anteriormente analisada) 
e o juízo acolhe a respectiva pretensão42, a tutela jurisdicional produzida não 
é uma tutela ressarcitória em sentido estrito, mas uma tutela reparatória espe-

39 O artigo 497 da CLT, por sua vez, dispõe que “Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, 
ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em 
dobro”.
40  Prevalece o entendimento que a definição do quadro de animosidade incumbe ao juiz. Vide Valentin Carrion (Comentá-
rios à consolidação das leis do trabalho. 28ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 392).
41 Tal indenização foi originalmente estipulada pelo legislador em relação ao portador da estabilidade decenal do artigo 492 
da CLT, mas a melhor doutrina estende a sua aplicação a todos os empregados que forem vítimas de despojamento ilegal. 
Tal indenização não se confunde com a reparação relativa aos prejuízos financeiros sofridos pelo empregado durante o pe-
ríodo do afastamento. Nesse sentido, caso seja aplicada a regra do artigo 496 pelo magistrado e a reintegração no emprego 
for convertida em tal indenização, o empregado deverá perceber, além da reparação equivalente aos créditos que deixou de 
receber do empregador desde o seu despojamento ilegal, o empregado fará jus a uma indenização equivalente a duas vezes 
o valor da indenização compensatória normalmente devida em virtude de despedida sem justa causa. 
42 Artigo 4º da Lei 9.029/95: “O rompimento da relação por ato discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao emprega-
dor optar entre: I – a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das 
remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; II – a percepção, em dobro, da remuneração 
do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.”
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cífica envolvendo obrigação de pagar quantia em dinheiro (tutela específica 
ressarcitória), pois está se proporcionando ao empregado exatamente aquilo 
que o ordenamento jurídico lhe assegura em face do respectivo quadro de 
ilicitude. Ao abdicar da reintegração e preferir a citada indenização, o empre-
gado exerceu livremente o direito de escolha previsto no modelo brasileiro 
de proteção de emprego, postulando diretamente o ressarcimento pecuniário 
previsto no mencionado preceito de lei. Não se trata, pois, de tutela oriunda 
da conversão em perdas e danos de direito material cuja concretização não foi 
possível produzir através do processo jurisdicional. 

Não sucede, assim, a frustração decorrente de busca sem êxito pela 
tutela específica. Sendo julgado procedente o seu pedido e paga a indenização 
em tela, portanto, a tutela proporcionada se enquadra como uma tutela especí-
fica ressarcitória e não uma tutela ressarcitória stricto sensu.  

Esta última, repete-se mais uma vez, deve sempre ser a última forma 
de tutela jurisdicional a ser considerada pelo magistrado. Exatamente por re-
presentar a frustração em proporcionar a efetividade da tutela jurídica material 
através da tutela jurídica processual. Em síntese, resulta na demonstração de 
exemplo de falta de efetividade de ambos os modelos jurídicos: do direito 
material e do modelo processual que se dedica à concretização deste.  Nos 
próximos capítulos, a essência de tal realidade será examinada de forma mais 
profunda.

E a tutela de evidência? Pode a tutela reintegratória ser proporcionada 
através de tutela jurisdicional diferenciada?

Possível, sim. E mais, preferencialmente. 
quando em clarividência o direito à reintegração, deve esta ser propor-

cionada após cognição sumária, mediante um dos instrumentos que compõem 
os provimentos de tutela de urgência. As peculiaridades que caracterizavam o 
quadro de despojamento ilegal justificam tal admissibilidade, ou melhor, tal 
predileção. O quadro de ilicitude gerado pelo despojamento do empregado, 
além de representar violação a preceitos imperativos e de ordem pública, tam-
bém afeta o direito básico de trabalhar e expõe o empregado a toda sorte de 
problema pessoal (emocional, financeiro, de desatualização profissional, etc.), 
podendo ainda representar uma ofensa à sua categoria profissional (no caso de 
portador de estabilidade sindical, por exemplo) e/ou a um interesse social de 
dimensões ainda maiores (exemplo da dispensa discriminatória).

Fora o fato, demasiadamente óbvio, de que, na quase totalidade dos 
casos, o tempo se revela um elemento essencial à utilidade prática do provi-
mento jurisdicional final. A efetividade da tutela reintegratória, destarte, se 
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encontra diretamente vinculada à rapidez do modelo processual em produzir 
o provimento destinado a concretizar a reintegração no emprego. Isto é, a ur-
gência na concessão da medida judicial reintegratória decorre do fato de que, 
para assegurar a sua serventia em termos práticos, é imprescindível a célere 
concretização da tutela reintegratória.

Viabilidade, na realidade empírica das relações de trabalho, de tutela 
jurisdicional reintegratória proporcionada após longos anos de debates nos tri-
bunais do trabalho? Real efetividade do direito material à reintegração mesmo 
quando concretizado ao final de arrastado processo trabalhista? 

Verdadeira miragem do modelo jurídico pátrio.
A eficácia da tutela jurisdicional reintegratória, assim, está diretamen-

te vinculada à serventia do respectivo provimento judicial, tornando impres-
cindível promover a reintegração judicial no emprego mediante os meios pro-
cessuais mais capazes a assegurar tal efetividade.

Quais as respectivas vias processuais, aptas a proporcionar a eficiência 
desejada? Bem, esse é um tema para ser discutido em um momento próprio, 
em outra oportunidade...
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MAnDADO DE SEGURAnçA: 
BREVES COMEnTÁRIOS

Júlio César Bebber1

1. Considerações iniciais

Não me surpreendo mais, embora sempre me impressione, com a falta 
de criatividade, dinâmica, imaginação e praticidade do legislador na aprova-
ção de leis processuais.

Não é incomum haver inserção e modificações formais (sem alteração 
de substância) de muitos dispositivos legais em autêntico desperdício de ati-
vidade legislativa, levando-se em conta o pesado, complexo, moroso e inefi-
ciente modelo legislativo brasileiro.

A Lei n. 12.016/2009, que passou a disciplinar o mandado de segu-
rança (CF, 5º, LXIX) a partir de 10-8-2009 (data de sua publicação), não traz 
em seu texto grandes inovações. A preocupação do legislador, ao que pare-
ce, foi mais a de compilar (consolidar) dispositivos legais esparsos (Leis ns. 
1.533/1951 e 4.348/1964), com algumas adaptações e correções técnicas e 
terminológicas, como veremos, sucintamente, a seguir.

2. Disciplina legal

O mandado de segurança tem suas bases assentadas no art. 5º, LXIX, 
da CF, e sua disciplina infraconstitucional, agora, é a Lei n. 12.016/2009.

Na vigência da Lei n. 1.533/1951, era comum discutir-se se o CPC 
deveria ser utilizado como fonte subsidiária da lei do mandado de segurança. 
A razão dessa discussão residia no fato de que a mencionada lei fazia referên-
cia à utilização do CPC unicamente em tema de litisconsórcio (arts. 19 e 20), 
sugerindo, assim, sua autossuficiência. Prevalecia, entretanto, o entendimento 
da corrente que sustentava que a Lei n. 1.533/1951 era incompleta, obrigando 

1  Juiz do Trabalho Titular da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande. Acadêmico Fundador da Academia de Letras Jurídi-
cas de Mato Grosso do Sul. Professor de Processo do Trabalho da Escola da Magistratura de Mato Grosso do Sul. Mestre 
e Doutorando em Direito pela USP.
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a utilização do direito processual comum em temas por ela não tratados.
O fato de a Lei n. 12.016/2009 expressamente ampliar a indicação do 

rol de dispositivos e institutos do CPC aplicáveis ao mandado de segurança 
(art. 6º, § 5º; 7º, §§ 1º e 5º; 24 e 26) não deve impressionar a ponto de sus-
tentar a sua autossuficiência. A nova lei, a exemplo da Lei n. 1.533/1951, não 
é completa. Não “cogita, por exemplo, da capacidade processual, dos procu-
radores, da competência, da forma, tempo e lugar dos atos processuais, das 
nulidades, dos requisitos da sentença, assim como de vários outros temas cuja 
regulamentação é indispensável para que se possa fazer um processo”.2 Daí a 
necessária utilização subsidiária do CPC ao mandado de segurança.

No âmbito do processo do trabalho, o mandado de segurança (por ser 
ação de jurisdição constitucional) será regido pela legislação especial (Lei n. 
12.016/2009), suprida em suas omissões pelas regras processuais comuns, salvo 
quanto à disciplina recursal, que observará as regras processuais trabalhistas.

3. Considerações específicas

Para melhor compreensão didática das (escassas) inovações inseridas 
no sistema jurídico pela Lei n. 12.016/2009, farei sua análise articulada, abs-
tendo-me, porém, de tecer maiores comentários acerca dos dispositivos não 
inéditos ou não alterados substancialmente.

Art. 1º.  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger di-
reito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 
sejam quais forem as funções que exerça.

•  Repete a cabeça do art. 1º da Lei n. 1.533/1951,3 combinado com o 
inc. LXIX do art. 5º da CF.4

2 OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Recursos em mandado de segurança — algumas questões controvertidas. In TEIXEI-
RA, Sálvio de Figueiredo (Coord). Mandados de Segurança e de Injunção. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 280.
3 Lei n. 1.533/1951, art. 1º.  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções 
que exerça.
4 CF, art. 5º, LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habe-
as-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
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•  O legislador, que se dedicou a refinar técnica e terminologicamen-
te a disciplina do mandado de segurança, perdeu a oportunidade de fazê-lo 
nesse artigo ao se valer da expressão direito líquido e certo, que é uma das 
mais mal utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência (ex.: Súmula TST n. 
417).5 A má utilização reside na ligação que se costuma fazer dessa expressão 
com o dispositivo legal garantidor do direito que se invoca. Direito líquido e 
certo, porém, é expressão tipicamente processual que não se relaciona com 
o direito, mas com o fato. O fato afirmado é que deve ser líquido e certo, ou 
seja, deve ser inequívoco (incontestável, incontroverso, demonstrado por pro-
va pré-constituída).6 O direito não precisa ser líquido e certo,7 ou seja, pode ser 
controvertido (Súmula STF n. 625).8

§ 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os re-
presentantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores 
de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurí-
dicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder 
público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

•  Repete o § 1º do art. 1º da Lei n. 1.533/1951,9 com modificação.
•  Acrescentou à disciplina anterior mais um equiparado à autoridade: 

5 Súmula TS n. 417. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro.
I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado, em exe-
cução definitiva, para garantir crédito exeqüendo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.
II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores 
penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 666, I, do CPC.
III - Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em di-
nheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe da forma que 
lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC.
6 Só há direito líquido e certo quando o fato jurídico que lhe dá origem está demonstrado por prova pré-constituída (STJ-
REsp 678667-RS, 1a. T., Rel. Min. Teori Albino zavascki, DJU 19-9-2005, p. 200).
“Costuma-se afirmar que o mandado de segurança exige direito líquido e certo. Não é, contudo, o direito que deve ser 
líquido e certo. O que se requer, em verdade, é que a afirmação dos fatos se apresentem como induvidosas independen-
temente de instrução para o estabelecimento de sua certeza. Isto quer dizer que a prova deve ser pré-constituída, ou seja, 
tão-somente documental, devidamente anexada à petição inicial do mandamus. A cognição do magistrado, pois, se dá 
exatamente no confronto da prova documental com o afirmado na petição inicial. A cognição do magistrado é exaurinte” 
(MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória. São Paulo: RT, 1992, p. 28).
7 Daí por que Teixeira Filho, com propriedade, pontua que a expressão direito líquido e certo tem “em seu enunciado, 
muito mais de retórica do que de técnica e os seus termos só se justificam pelo traço reforçativo da idéia de algo que deva 
ficar fora de qualquer dúvida razoável. Esse algo, que tais termos buscam enfatizar, é o fato, não o direito. Por deturpação 
doutrinal, entretanto, deslocou-se o eixo central, colocando-se a tônica, a inflexão emocional da locução no ‘direito’, 
quando, na verdade, o núcleo dessa exaltação deveria ter sido o fato” (TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Mandado de 
Segurança na Justiça do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1994, p. 133).
8 Súmula STF n. 625. Controvérsisa sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança.
9 Lei n. 1.533/1951, art. 1º, § 1º. Consideram-se autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou administradores 
das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder Público, somente no que 
entender com essas funções.
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os representantes ou órgãos de partidos políticos. Assim, os atos praticados 
por representantes e órgãos de partidos políticos relativos aos seus integrantes 
ou à finalidade partidária (desde que presentes os requisitos legais) desafiam 
impugnação por meio de mandado de segurança.

 
§ 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão 
comercial praticados pelos administradores de empresas públi-
cas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de 
serviço público.

•  Inova para excluir a possibilidade de utilização do mandado de se-
gurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores 
de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias 
de serviço público.

•  Ainda que digam respeito à gestão comercial, muitos desses atos não 
ficam destituídos de estatalidade (ainda que por delegação). Por isso, penso 
ser inconstitucional o § 2º do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, uma vez que afron-
ta o disposto no art. 5º, LXIX, da CF.

§ 3º. quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pes-
soas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.

•  Repete o § 2º do art. 1º da Lei n. 1.533/1951.10

Art. 2º. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as con-
sequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer 
o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade 
por ela controlada.

•  Repete o art. 2º da Lei n. 1.533/1951.11

Art. 3º. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, 
em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de 
segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, 

10 Lei n. 1.533/1951, art. 1º, § 2º. quando o direito ameaçado ou violado couber a varias pessoas, qualquer delas poderá 
requerer o mandado de segurança.
11 Lei n. 1.533/1951, art. 2º. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as conseqüências de ordem patrimonial do ato 
contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela união federal ou pelas entidades autárquicas federais.
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no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.

•  Repete o art. 3º da Lei n. 1.533/1951,12 com a troca da expressão “em 
prazo razoável” por “no prazo de 30 (trinta) dias”.

•  Se o titular do direito (originário) não impetrar mandado de segu-
rança para a defesa deste no prazo de 30 dias do recebimento da notificação 
judicial (CPC, 867-873), feita por um terceiro (que é titular de direito – em 
idênticas condições – decorrente do seu), estará este legitimado a agir como 
substituto processual daquele.

Parágrafo único.  O exercício do direito previsto no caput deste 
artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado 
da notificação.

•  Esclarece que o prazo para o terceiro impetrar mandado de seguran-
ça como substituto processual do titular de direito será de 120 dias, contados 
da notificação judicial que fizer a este.

Art. 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os re-
quisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, 
radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade com-
provada.

•  Repete a primeira parte do art. 4º da Lei n. 1.533/1951,13 a ele 
acrescentando-se a possibilidade de impetração de mandado de segurança 
também por “fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada”. 
Tal possibilidade, entretanto, já era autorizada pelas Leis ns. 9.800/199914 e 
11.419/2006.15

§ 1º.  Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade 
por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenti-

12 Lei n. 1.533/1951, art. 3º. O titular de direito liquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro, 
poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, em prazo razoável, apesar 
de para isso notificado judicialmente.
13 Lei n. 1.533/1951, art. 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos desta lei, impetrar o mandado de 
segurança por telegrama ou radiograma ao juiz competente, que poderá determinar seja feita pela mesma forma a notifi-
cação a autoridade coatora.
14  A Lei n. 9.800/1999 permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processu-
ais.
15  A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial.
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cidade do documento e a imediata ciência pela autoridade.

•  Repete a segunda parte do art. 4º da Lei n. 1.533/1951.16 Esclarece, 
entretanto, que a transmissão da notificação à autoridade coatora por telegra-
ma, radiograma ou outro meio somente poderá ser feita em caso de urgência.

•  Embora notificação seja figura inexistente no sistema processual 
vigente, sua utilização deve-se ao fato de que o ato que se realiza no mandado 
de segurança não se insere na pureza dos conceitos de intimação e citação. O 
que ocorre, na verdade, é uma conjugação de ambos: intimação da autoridade 
coatora para prestar informações, com efeito, também, de citação da pessoa 
jurídica a que está vinculado.

§ 2º. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 
(cinco) dias úteis seguintes.

•  Repete a exigência do art. 2º da Lei n. 9.800/1999.17

•  Destaco, porém, que na hipótese de encaminhamento eletrônico 
de petições será dispensada a juntada do texto original impresso (TST-IN 
n. 30, 7º).18

§ 3º. Para os fins deste artigo, em se tratando de documento ele-
trônico, serão observadas as regras da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

•  A observância das regras da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Bra-
sileira – ICP – Brasil constitui condição de resguardo de autenticidade, inte-
gridade e validade jurídica do ato (CPC, 154, parágrafo único).19

16 Lei n. 1.533/1951, art. 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos desta lei, impetrar o mandado de 
segurança por telegrama ou radiograma ao juiz competente, que poderá determinar seja feita pela mesma forma a notifi-
cação a autoridade coatora.
17 Lei 9.800/1999, a ervância das regras de  impresso na fora do audicialmente pelo tercessual do art. 2º. A utilização de 
sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues 
em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.
18 TST-IN n. 30, art. 7º. O envio da petição por intermédio do  e - DOC  dispensa a apresentação posterior dos originais ou 
de fotocópias autenticadas, inclusive aqueles destinados à comprovação de pressupostos de admissibilidade do recurso.
19  CPC, art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a 
exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos 
atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interope-
rabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

•  Repete a cabeça do art. 5º da Lei n. 1.533/1951,20 com troca da ex-
pressão “Não se dará” por “Não se concederá”.

•  Ao dizer que não se concederá (ou não se dará) mandado de se-
gurança nas hipóteses que relaciona, o dispositivo legal não se refere a pro-
nunciamento de mérito. Trata, apenas, das causas de exclusão do mandado de 
segurança. Assim, a leitura a ser feita deve ser a seguinte: Não será admissível 
a ação de mandado de segurança quando se tratar.

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito sus-
pensivo, independentemente de caução; 

•  Repete o inc. I do art. 5º da Lei n. 1.533/1951.21

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

•  Repete parte do inc. II do art. 5º da Lei n. 1.533/1951,22 com modi-
ficações.

•  De acordo com o texto anterior, era inadmissível o mandado de 
segurança contra despacho ou decisão judicial, sempre que houvesse recurso 
previsto nas leis processuais ou se o ato pudesse ser modificado por via de 
correção. Dele:

a) subtraiu o vocábulo despacho. A razão disso é lógica. Despacho é o 
pronunciamento judicial destituído de cunho decisório (ou em que o conteúdo 
decisório é irrelevante) que tem por escopo impulsionar o andamento do pro-
cesso e a movimentação procedimental (CPC, 162, § 3º), não suportando, por 
isso, impugnação por mandado de segurança;

b) suprimiu como causa de exclusão a possibilidade de o ato judicial 
ser impugnado por medida correcional. Assim, apesar e além da possibilidade 
de modificação do ato judicial por medida correcional, poderá o interessado 
lançar mão do mandado de segurança. A alteração não me parece adequada, 
uma vez que permite à parte que deixa escoar o prazo para impetrar a medida 
correcional valer-se do mandado de segurança, que tem prazo mais alargado;

20 Lei n. 1.533/1951, ar. 5º. Não se dará mandado de segurança quando se tratar:
21 Lei n. 1.533/1951, art. 5º, I – de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução;
22 Lei n. 1.533/1951, art. 5º, II - de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa 
ser modificado por via de correção.
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c) manteve como causa de exclusão a possibilidade de a decisão judi-
cial ser impugnada por recurso, desde que possua efeito suspensivo. Algumas 
considerações são necessárias:

- embora o mandado de segurança seja uma ação de jurisdição cons-
titucional, sua lei foi elaborada com premissas retiradas do processo civil. A 
utilização do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito do 
processo civil dá-se, como regra, para obtenção de efeito suspensivo a re-
curso dele destituído. Tal efeito, no processo do trabalho, é obtido mediante 
demanda cautelar (Súmula TST n. 414, I).23 Seja como for, em mandado de 
segurança ou em ação cautelar, a concessão de efeito suspensivo a recurso 
somente deverá ser concedida excepcionalmente (uma vez que a subtração de 
efeito suspensivo dos recursos trabalhistas é opção de política legislativa, e 
não obra do acaso), desde que reste demonstrado o alto grau de probabilidade 
de reforma ou anulação da decisão impugnada (como, v.g., quando contrariar 
Súmula do TST);

- como no processo do trabalho as decisões interlocutórias não admi-
tem recurso imediato (CLT, 893, § 1º) e não há consenso acerca das decisões 
que admitem impugnação na fase de execução (CLT, 897, a), o mandado de 
segurança acabou sendo (muito) utilizado como substitutivo de recurso. Desse 
modo, o entendimento que prevaleceu à época da Lei n. 1.533/1951, e que por 
certo continuará na vigência da lei nova, é o de que o mandado de segurança 
será admissível para impugnar pronunciamento judicial que ostente capacida-
de de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação (o prejuízo deve ser 
aferido concretamente), não havendo recurso imediato ou não tendo o recurso 
capacidade para neutralizar, desde logo, a manifesta ilegalidade.

III - de decisão judicial transitada em julgado.24

•  O dispositivo é novo sob a ótica da positivação. Entretanto, nada 
inova (a não ser pela positivação), uma vez que essa causa de exclusão já ha-
via sido adotada pela jurisprudência (Súmula STF n. 268).25

23 Súmula TST n. 414, I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado 
de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito sus-
pensivo a recurso.
24 O inc. III do art. 5º da Lei n. 1.533/1951 excluía a possibilidade de impugnação por meio de mandado de segurança o 
ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de formalidade essencial. A 
supressão dessa regra de exclusão também não inova (a não ser pela positivação), uma vez que a doutrina e a jurisprudência 
já entendiam ser possível o controle dos atos disciplinares com base na CF.
25 Súmula STF n. 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
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Parágrafo único. (vetado)26

Art. 6º.  A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) 
vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos 
na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurí-
dica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce 
atribuições.

•  Repete o art. 6º da Lei n. 1.533/1951, com modificações.27

•  A petição inicial deverá cumprir os requisitos da lei processual. Por 
lei processual deve-se compreender não apenas a lei do mandado de seguran-
ça, mas também o CPC. Atualizou-se, assim, o texto do art. 6º da lei anterior 
que mencionava que a petição inicial deveria preencher os requisitos dos arti-
gos 158 e 159 do CPC, referindo-se ao CPC de 1939.

•  A indicação:
a) da autoridade coatora, embora não houvesse referência na Lei n. 

1.533/1951, constituía requisito da petição inicial. Isso, agora, ficou expresso 
no art. 6º da Lei n. 12.016/2009;

b) da pessoa jurídica a que se acha vinculada ou da qual exerce atri-
buições a autoridade coatora constitui inovação. Essa indicação deve-se ao 
fato de que:

- é a pessoa jurídica que detém legitimidade passiva em mandado de 
segurança. A autoridade coatora funciona, apenas, como representante judicial 
desta, e é convocada (unicamente) para prestar informações e cumprir eventu-
al decisão concessiva da ordem;

- o art. 7º, II, determina que ao despachar a petição inicial o juiz dará 
ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica in-
teressada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, 
querendo, ingresse no feito.

•  Não me parece exigível a indicação da pessoa jurídica a que se acha 

26 O parágrafo único dispunha: “O mandado de segurança poderá ser impetrado, independentemente de recurso hierárqui-
co, contra omissões da autoridade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após sua notificação judicial ou extrajudicial.” Fo-
ram as seguintes as razões do veto: “A exigência de notificação prévia como condição para a propositura do Mandado 
de Segurança pode gerar questionamentos quanto ao início da contagem do prazo de 120 dias em vista da ausência de 
período razoável para a prática do ato pela autoridade e, em especial, pela possibilidade da autoridade notificada não ser 
competente para suprir a omissão”.
27  Lei n. 1.533/1951, art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 158 e 159 do Código do 
Processo Civil, será apresentada em duas vias e os documentos, que instruírem a primeira, deverão ser reproduzidos, por 
cópia, na segunda.
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vinculada ou da qual exerce atribuições a autoridade coatora, na hipótese de 
mandado de segurança contra ato jurisdicional. Nessa hipótese, o mandado de 
segurança funciona como sucedâneo de recurso, e não como autêntica ação 
autônoma de jurisdição constitucional. Reforça esse entendimento a seguinte 
situação: para que o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interes-
sada intervenha nos autos, terá de ser subsidiado por elementos que lhe serão 
enviados pela autoridade coatora. O art. 9º da Lei n. 12.016/2009, entretanto, 
determina que apenas as autoridades administrativas (e não judiciais) façam 
o envio de cópia do mandado notificatório e de elementos necessários às pro-
vidências para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder.

§ 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alega-
do se ache em repartição ou estabelecimento público ou em po-
der de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de 
terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição 
desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, 
para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escri-
vão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via 
da petição.

•  Repete a primeira parte do parágrafo único do art. 6º da Lei n. 
1.533/1951.28

§ 2º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a 
própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da no-
tificação.

•  Repete a segunda parte do parágrafo único do art. 6º da Lei n. 
1.533/1951.

§ 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado 
o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

28 Lei n. 1.533/1951, art. 6º, parágrafo único. No caso em que o documento necessário a prova do alegado se acha em 
repartição ou estabelecimento publico, ou em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidão, o juiz ordenará, 
preliminarmente, por oficio, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para cumprimento 
da ordem o prazo de dez dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no 
próprio instrumento da notificação. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
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•  O dispositivo é novo sob a ótica da positivação. Entretanto, nada 
inova (a não ser pela positivação), uma vez que por autoridade coatora sempre 
se entendeu aquele que exerce um cargo ou uma função estatal investido de 
poder de decisão (Súmula STF n. 510),29 pela qual manifesta a vontade do 
Estado. Desse modo, não é autoridade aquele que simplesmente executa ma-
terialmente o ato no cumprimento de ordem.

§ 4º. (vetado)30

§ 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos 
pelo art. 267 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1974 – Código 
de Processo Civil.

•  O dispositivo é novo sob a ótica da positivação. Entretanto, nada 
inova (a não ser pela positivação).

•  Apesar de enunciar, impropriamente, que o mandado de segurança 
será denegado, o dispositivo legal não se refere a pronunciamento de mérito. 
Indica, apenas, que a verificação de quaisquer das hipóteses do art. 267 do 
CPC, bem como de outras causas impeditivas (e não sanáveis) do julgamen-
to de mérito, ensejará a extinção do processo sem a resolução deste. Desse 
modo:

a) a demanda poderá ser renovada, desde que ainda esteja em curso o 
prazo de 120 dias (Lei n. 12.016/2009, 6º, § 6º e 23);

b) o direito poderá ser defendido por meio de ação própria (Lei 
12.016/2009, 19).

§ 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado 
dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe 
houver apreciado o mérito. 

•  Repete o art. 16 da Lei n. 1.533/1951.31

29 Súmula STF n. 510. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado 
de segurança ou a medida judicial.
30  O § 4º dispunha: “Suscitada a ilegitimidade pela autoridade coatora, o impetrante poderá emendar a inicial no prazo de 
10 (dez) dias, observado o prazo decadencial”. Foram as seguintes as razões do veto: “A redação conferida ao dispositivo 
durante o trâmite legislativo permite a interpretação de que devem ser efetuadas no correr do prazo decadencial de 120 dias 
eventuais emendas à petição inicial com vistas a corrigir a autoridade impetrada. Tal entendimento prejudica a utilização 
do remédio constitucional, em especial, ao se considerar que a autoridade responsável pelo ato ou omissão impugnados 
nem sempre é evidente ao cidadão comum.”
31 Lei n. 1.533/1951, art. 16. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe 
houver apreciado o mérito.
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Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

•  Repete a cabeça do art. 7º da Lei n. 1.533/1951.32

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, en-
viando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos docu-
mentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as infor-
mações;

•  Repete o inc. I do art. 7º da Lei n. 1.533/1951.33

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial 
da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

•  Inova ao dizer que o juiz determinará que se dê ciência do feito ao 
órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 
cópia da petição inicial sem documentos.

•  O ato pelo qual se dará a ciência ao órgão de representação judicial 
da pessoa jurídica interessada nada mais é do que a intimação deste. E a ciên-
cia não é do feito, mas da demanda.

•  Algumas observações são necessárias:
a) embora haja controvérsia sobre o tema, a autoridade coatora não é 

parte no mandado de segurança. Ela funciona como representante judicial da 
pessoa jurídica a que pertence (e por isso a citação é feita em sua pessoa) e é 
convocada (unicamente) para prestar informações e cumprir eventual decisão 
concessiva da ordem. A pessoa jurídica de direito público – ou, sendo o caso, 
de direito privado (CF, 5º, LXIX) –, então, é que é parte passiva no mandado 
de segurança, tendo em conta que é quem suporta as consequências decorren-
tes da ilegalidade ou da abusividade do ato (Lei n. 12.016/2009, 2º);34

b) no sistema precedente, cabia à autoridade coatora, no prazo de 48h 
do recebimento da notificação, comunicar a impetração da ação de segurança 
ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que pertence (Lei n. 
32 Lei n. 1.533/1951, art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
33  Lei n. 1.533/1951, art. 7º, I – que se notifique o coator do conteúdo da petição entregando-lhe a segunda via apresentada 
pelo requerente com as cópias dos documentos a fim de que no prazo de quinze dias preste as informações que achar 
necessárias.
34 PROCESSUAL CIVIL (...). 1. No mandado de segurança, a legitimação passiva é da pessoa jurídica de direito público a 
que se vincula a autoridade apontada como coatora, já que os efeitos da sentença se operam em relação à pessoa jurídica de 
direito público, e não à autoridade (...) (TSJ-REsp-846.581/RJ, 2ª T., Rel. Min. Castro Meira, DJe 11-9-2008).
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4.348/1964).35 Segundo a nova sistemática, entretanto, essa comunicação terá 
de ser feita pelo juízo, mediante a remessa de cópia da petição inicial sem 
documentos. Como o art. 6º, caput, diz que o impetrante apresentará 2 vias da 
petição inicial com documentos, sendo uma dos autos e outra destinada a ins-
truir a notificação da autoridade coatora, caberá ao juízo providenciar a cópia 
que será encaminhada ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica;

•  Não me parece exigível a comunicação do mandado de segurança 
ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que pertence a auto-
ridade coatora na hipótese de mandado de segurança contra ato jurisdicio-
nal, uma vez que nessa hipótese o mandado de segurança funciona como 
sucedâneo de recurso, e não como autêntica ação autônoma de jurisdição 
constitucional. Reforça esse entendimento a seguinte situação: para que o 
órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada intervenha 
nos autos, terá de ser subsidiado por elementos que lhe serão enviados pela 
autoridade coatora. O art. 9º da Lei n. 12.016/2009, entretanto, determina 
que apenas as autoridades administrativas (e não judiciais) façam envio de 
cópia do mandado notificatório e de elementos necessários às providências 
para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou 
abusivo de poder.

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo fa-
cultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o 
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

•  Repete parte do art. 7º, II, da Lei n. 1.533/1951,36 acrescentando, 

35 Lei n. 4.348/1964:
- redação original do art. 3º. As autoridades administrativas, no prazo de (48) quarenta e oito horas da notificação da 
medida liminar, remeterão ao Ministério ou ao órgão a que se acham subordinadas e ao Procurador-Geral da República 
ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou entidade apontada como coatora, cópia 
autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros assim como indicações e elementos 
outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder.
- redação dada pela Lei n. 10.910/2004 ao art. 3º. Os representantes judiciais da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e fundações serão intimados pessoalmente pelo juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, das decisões judiciais em que suas autoridades administrativas figurem como coatoras, com a 
entrega de cópias dos documentos nelas mencionados, para eventual suspensão da decisão e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder. 
36  Lei n. 1.533/1951, art. 7º, II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do 
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida.
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porém, a faculdade de se exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com 
o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

•  Diante da índole constitucional de garantia individual fundamental 
do mandado de segurança, a concessão de liminar não comporta restrições que 
não estejam legalmente expressas na lei. Não é lícito, por isso, condicionar a 
produção de seus efeitos à garantia. Como, porém, o magistrado defere medida 
liminar tangido pela urgência, expende juízo de valor mediante cognição sumá-
ria. Daí por que há situações específicas em que a reversibilidade da situação 
fática deve ser assegurada, mediante fundamentação objetiva, tendo em conta 
que a decisão liminar é provimento de natureza precária e sua reforma, quando 
concessiva, impõe o retorno ao statu quo ante (Súmula STF n. 405).37

§ 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou de-
negar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o dis-
posto na Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1974 – Código de 
Processo Civil.

•  Nenhuma inovação se procedeu nesse dispositivo, embora deva ser 
adequadamente compreendido, uma vez que o mandado de segurança, embora 
seja uma ação de jurisdição constitucional, teve sua lei elaborada com premis-
sas retiradas do processo civil.

•  Como a decisão liminar (concessiva ou denegatória) tem natureza 
interlocutória (CPC, 162, § 2º), proferida por:

a) juiz de Vara Cível, poderá ser impugnada por agravo de instrumento 
(CPC, 522);

b) relator de TJ, TRF ou STJ (em ação da competência originária 
do tribunal), será passível de impugnação por agravo – inominado (Lei n. 
12.016/2009, 16, parágrafo único) –, e não por agravo de instrumento. Note-se 
que não se trata de agravo regimental. Observo, ainda, que o parágrafo único 
do art. 16 da Lei n. 12.016/2009 não se estabeleceu o prazo para a interposição 
do recurso de agravo. Não obstante isso, o prazo deverá ser de 5 dias, seguin-
do, assim, o espírito do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, que estabeleceu esse 
prazo ao recurso de agravo inominado nele previsto;

c) órgão colegiado de TJ, TRF ou STJ, não caberá recurso algum. 
Daí por que penso ser possível impugná-la por mandado de segurança (Lei n. 

37 Súmula STF n. 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica 
sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.
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12.016/2009, 5º, II).
•  Como no processo do trabalho as decisões interlocutórias não admi-

tem recurso imediato (CLT, 893, § 1º), a decisão liminar proferida por:
a) juiz de Vara do Trabalho, poderá ser impugnada por mandado de 

segurança (Lei n. 12.016/2009, 5º, II);
b) por relator de TRT ou TST (em ação da competência originária 

do tribunal), será passível de impugnação por agravo – inominado (Lei n. 
12.016/2009, 16, parágrafo único). Note-se que não se trata de agravo regi-
mental. Observo, ainda, que o parágrafo único do art. 16 da Lei n. 12.016/2009 
não se estabeleceu o prazo para a interposição do recurso de agravo. Não 
obstante isso, o prazo deverá ser de 5 dias, seguindo, assim, o espírito do art. 
15 da Lei n. 12.016/2009, que estabeleceu esse prazo ao recurso de agravo 
inominado nele previsto;

c) órgão colegiado de TRT ou do TST, não admite recurso. Daí por que pen-
so ser possível impugná-la por mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009, 5º, II).

§ 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação 
de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão 
de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

•  Repete o § 5º do art. 4º da Lei n. 8.437/199238 e o art. 5º da Lei n. 
4.348/1964.39

§ 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, 
persistirão até a prolação da sentença.

•  Nenhuma inovação se procedeu nesse dispositivo, embora tenha 
adequado a legislação à prática.

•  O art. 1º, b, da Lei n. 4.348/1964,40 dispunha que a medida liminar 
teria eficácia pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30 dias na hipótese 

38 Lei n. 8.437/1992, art. 4º, § 5º. Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou 
previdenciários.
39 Lei n. 4.348/1964, art. 5º. Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclas-
sificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens.
40 Lei n. 4.348/1964, art. 1o. Nos processos de mandado de segurança serão observadas as seguintes normas: b) a medida 
liminar somente terá eficácia pelo prazo de (90) noventa dias a contar da data da respectiva concessão, prorrogável por (30) 
trinta dias quando provadamente o acúmulo de processos pendentes de julgamento justificar a prorrogação.
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de acúmulo de processos pendentes de julgamento. Tal dispositivo legal, en-
tretanto, não era observado na praxe forense. Enquanto houvesse justo receio 
de lesão, aferido de acordo com os requisitos legais, a liminar do mandado 
de segurança conservava seus efeitos. Desse modo, a nova disciplina apenas 
promove adequação da legislação à realidade forense.

• A menção de que os efeitos da medida liminar persistirão até a pro-
lação da sentença deve-se ao fato de que a decisão liminar, em razão de sua 
precariedade, é absorvida por esta. Desse modo, se a sentença:

a) denegar a segurança, a liminar concessiva restará automaticamente 
cassada, sem necessidade de expressa menção disso;

b) conceder a segurança, a liminar concessiva desaparece e a sentença 
passa a produzir efeitos imediatos, uma vez que eventual recurso não terá efei-
to suspensivo (Lei n. 12.016/2009, 14, § 3º - CPC, 520, VII - por analogia).

§ 4º.  Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para 
julgamento.

•  Inova no sentido de restringir a prioridade de julgamento dos 
mandados de segurança aos processos que tiverem a medida liminar de-
ferida.

•  O art. 20 da Lei 12.016/2009 (que repete o art. 17 da Lei n. 
1.533/1951) estabelece que os processos de mandado de segurança e os res-
pectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas 
corpus. Essa prioridade, porém, somente será imposta, de acordo com o § 4º 
do art. 7º, se a liminar tiver sido deferida. Caso contrário, o mandado de segu-
rança perde a prioridade.

§ 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares 
previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se 
referem os arts. 273 e 461 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 
1974 – Código de Processo Civil. 

•  Inova ao impor à antecipação de tutela (CPC, 273 e 461) as mesmas 
restrições de concessão de medida liminar em mandado de segurança.

•  O dispositivo legal não regulamenta o processo do mandado de se-
gurança, mas a antecipação de tutela. Sua adequada colocação topográfica, 
portanto, deveria ser o CPC.
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Art. 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida 
liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quan-
do, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal 
andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 
(três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem.

•  Repete o art. 2º da Lei n. 4.348/1964.41 Dele, porém, suprimiu a par-
te final que permitia a decretação da perempção ou da caducidade da medida 
liminar se o impetrante abandonasse a causa por mais de 20 dias.

Art. 9º. As autoridades administrativas, no prazo de 48 (quaren-
ta e oito) horas da notificação da medida liminar, remeterão ao 
Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advoga-
do-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da 
União, do Estado, do Município ou da entidade apontada como 
coatora cópia autenticada do mandado notificatório, assim como 
indicações e elementos outros necessários às providências a se-
rem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do 
ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.

•  Repristina o art. 3º da Lei n. 4.348/1964 em sua versão original.42

•  Impetrado o mandado de segurança, o juiz determinará a notificação 
da autoridade coatora e a intimação do órgão de representação judicial da pes-
soa jurídica interessada (Lei n. 12.016/2009, 7º, I e II). Recebida a notificação 
pela autoridade administrativa, caberá a esta, no prazo de 48h, remeter cópia 
(autenticada) dela ao órgão a que se acha subordinada e ao órgão de represen-
tação judicial da pessoa jurídica, bem como de todos os elementos necessários 
para o eventual pedido de suspensão da medida liminar e para formular a 
defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo.

41 Lei n. 4.348/1964, art. 2º. Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento 
do Ministério Público, quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo, deixar 
de promover, por mais de (3) três dias, os atos e diligências que lhe cumprirem, ou abandonar a causa por mais de (20) 
vinte dias.
42 Lei n. 4.348/1964 – redação original do art. 3º. As autoridades administrativas, no prazo de (48) quarenta e oito horas da 
notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou ao órgão a que se acham subordinadas e ao Procurador-Geral da 
República ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou entidade apontada como coatora, 
cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros assim como indicações e elementos 
outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder.
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Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão mo-
tivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe 
faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo 
legal para a impetração.

•  Repete a cabeça do art. 8º da Lei n. 1.533/1951, com duas pequenas 
modificações, uma terminológica e outra técnica, não alterando, assim, seu 
conteúdo:43

a) ao invés de mencionar ou lhe faltar algum dos requisitos desta lei, 
disse ou lhe faltar algum dos requisitos legais;

b) acrescentou ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau ca-
berá apelação e, quando a competência para o julgamento do 
mandado de segurança couber originariamente a um dos tribu-
nais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do 
tribunal que integre.

•  Repete o parágrafo único do art. 8º da Lei n. 1.533/1951,44 com mo-
dificação técnica acerca do recurso adequado.

•  Considerando que a nova lei do mandado de segurança foi elaborada 
com premissas retiradas do processo civil, a compreensão do dispositivo legal 
analisado deve partir da ótica deste. Assim, não sendo admissível o mandado 
de segurança, a petição inicial será indeferida (Lei n. 12.016/2009, 6º, caput 
e § 5º) e o processo será extinto sem resolução de mérito (CPC, 267). Se essa 
decisão tiver sido proferida por:

a) juiz de Vara Cível, será passível de impugnação por apelação (Lei 
n. 12.016/2009, 10, § 1º);

b) relator de TJ, TRF ou STJ (em ação da competência originária 
do tribunal), será passível de impugnação por agravo – inominado (Lei n. 
12.016/2009, 10, § 1º). Note-se que não se trata de agravo regimental. Obser-
vo, ainda, que não se estabeleceu o prazo para a interposição do recurso de 
agravo. Não obstante isso, o prazo deverá ser de 5 dias, seguindo, assim, o es-
pírito do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, que estabeleceu esse prazo ao recurso 

43 Lei n. 1.533/1951, art. 8º. A inicial será desde logo indeferida quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar 
algum dos requisitos desta lei.
44 Lei n. 1.533/1951, art. 8º, parágrafo único. De despacho de indeferimento caberá o recurso previsto no art. 12.
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de agravo inominado nele previsto;
c) órgão colegiado do TJ ou TRF (em ação da competência originária 

do tribunal), será passível de impugnação por recurso especial e extraordiná-
rio (CF, 102, III, e 105, III; Lei n. 12.016/2009, 18);

d) órgão colegiado do STJ (em ação da competência originária do tri-
bunal), será passível de impugnação por recurso ordinário (CF, 102, II, a; Lei 
n. 12.016/2009, 18).

•  No processo do trabalho, se a decisão tiver sido proferida por:
a) juiz de Vara do Trabalho, será passível de impugnação por recur-

so ordinário (CLT, 895, a), que corresponde ao recurso de apelação (Lei n. 
12.016/2009, 10, § 1º);

b) relator de TRT ou TST (em ação da competência originária do tribu-
nal), será passível de impugnação por agravo – inominado (Lei n. 12.016/2009, 
10, § 1º). Note-se que não se trata de agravo regimental. Observo, ainda, que 
não se estabeleceu o prazo para a interposição do recurso de agravo. Não 
obstante isso, o prazo deverá ser de 5 dias, seguindo, assim, o espírito do art. 
15 da Lei n. 12.016/2009, que estabeleceu esse prazo ao recurso de agravo 
inominado nele previsto;

c) órgão colegiado do TRT (em ação da competência originária do 
tribunal), será passível de impugnação por recurso ordinário (CLT, 895, b);

d) órgão colegiado do TST (em ação da competência originária do 
tribunal), será passível de impugnação por recurso ordinário (CF, 102, II, a; 
Lei n. 12.016/2009, 18).

§ 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o 
despacho da petição inicial.

•  Inova no sentido de positivar o entendimento majoritário da doutrina 
e da jurisprudência que admite o litisconsórcio ativo ulterior, desde que o pe-
dido para ingresso seja feito antes de a petição inicial ser despachada.

•  O veto ao ingresso de litisconsorte ativo após o despacho da peti-
ção inicial supõe que nesse despacho o juiz decidirá o pedido de concessão 
de medida liminar. Parece-me mais consentâneo com o objetivo da norma, 
então, vetar o litisconsórcio ativo ulterior após a decisão acerca do pedido 
de concessão de medida liminar. Assim, se o juiz postergar a análise desse 
pedido, permitido estará o ingresso de litisconsorte ativo após o despacho 
da petição inicial.
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Art. 11.  Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório 
corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios ende-
reçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da 
sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4o desta 
Lei, a comprovação da remessa.

•  Repete o art. 9º da Lei n. 1.533/1951.45

Art. 12.  Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 
7º desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, 
que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

•  Repete a primeira parte do art. 10 da Lei n. 1.533/1951, com amplia-
ção do prazo para parecer do Ministério Público de 5 para 10 dias.46

Parágrafo único.  Com ou sem o parecer do Ministério Público, 
os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá 
ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

•  Repete a segunda parte do art. 10 da Lei n. 1.533/1951, com amplia-
ção do prazo de julgamento do mandado de segurança de 5 para 30 dias.47

Art. 13.  Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por 
intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante corres-
pondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença 
à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

•  Repete o art. 11 da Lei n. 1.533/1951, com modificações.48

•  A expressão julgado procedente o pedido tomou o lugar da expressão  

45  Lei n. 1.533/1951, art. 9º. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autên-
tica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da entrega a este ou da sua recusa em aceitá-lo ou dar recibo.
46 Lei n. 1.533/1951, art. 10. Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7º e ouvido o representante do Ministério Público 
dentro em cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá 
ser proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as informações pela autoridade coatora.
47 Lei n. 1.533/1951, art. 10. Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7º e ouvido o representante do Ministério Público 
dentro em cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá 
ser proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as informações pela autoridade coatora.
48 Lei n. 1.533/1951, art. 11. Julgado procedente o pedido, o juiz transmitirá em ofício, por mão do oficial do juízo ou 
pelo correio, mediante registro com recibo de volta, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o requerer o 
peticionário, o inteiro teor da sentença a autoridade coatora.
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concedido o mandado. Referida modificação, entretanto, é meramente termino-
lógica, não alterando a substância, uma vez que ao julgar procedente o pedido 
será concedida a segurança (expedida a ordem – concedido o mandado).

•  A comunicação do inteiro teor do julgamento deverá ser transmitido à 
autoridade coatora e, também, à pessoa jurídica interessada. A comunicação à:

a) autoridade coatora tem por escopo informá-la da decisão, instando-
a a cumprir a ordem e abrirá a contagem do prazo para interposição de recurso 
(Lei 12.016/2009, 14, § 2º);

b) pessoa jurídica interessada tem por escopo informá-la da decisão, abrin-
do contagem do prazo para interposição de recurso (Lei 12.016/2009, 14, § 2º).

•  A comunicação à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessa-
da será feita por ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 
mediante correspondência com aviso de recebimento. No sistema anterior a 
comunicação poderia ser transmitida por mão do oficial do juízo, pelo cor-
reio, por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme requerimento do 
impetrante. Não cabe mais ao impetrante, portanto, escolher o meio de comu-
nicação da autoridade coatora, reservando-se a comunicação por telegrama, 
radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada aos 
casos de urgência (Lei 12.016/2009, 13, parágrafo único).

Parágrafo único.  Em caso de urgência, poderá o juiz observar o 
disposto no art. 4º desta Lei.

•  A comunicação do inteiro teor da decisão à autoridade coatora será 
transmitida por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de auten-
ticidade comprovada nos casos de urgência.

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, 
cabe apelação.

•  Repete a cabeça do art. 12 da Lei n. 1.533/1951.49

•  Considerando que a nova lei do mandado de segurança foi elaborada 
com premissas retiradas do processo civil, a compreensão do dispositivo legal 
analisado deve partir da ótica deste. Assim, se a decisão tiver sido proferida por:

a) juiz de Vara Cível, será passível de impugnação por apelação (Lei 
n. 12.016/2009, 14);

49 Lei n. 1.533/1951, art. 12. Da sentença, negando ou concedendo o mandado cabe apelação.
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b) órgão colegiado do TJ ou TRF (em ação da competência originária 
do tribunal), será passível de impugnação por recurso especial e extraordiná-
rio (CF, 102, III, e 105, III; Lei n. 12.016/2009, 18);

c) órgão colegiado do STJ (em ação da competência originária do tri-
bunal), será passível de impugnação por:

- recurso extraordinário, se conceder a segurança (CF, 102, III; Lei n. 
12.016/2009, 18);

- recurso ordinário, se denegar a segurança (CF, 102, II, a; Lei n. 
12.016/2009, 18).

•  No processo do trabalho, se a decisão tiver sido proferida por:
a) juiz de Vara do Trabalho, será passível de impugnação por recur-

so ordinário (CLT, 895, a), que corresponde ao recurso de apelação (Lei n. 
12.016/2009, 14);

b) órgão colegiado do TRT (em ação da competência originária do 
tribunal), será passível de impugnação por recurso ordinário (CLT, 895, b);

c) órgão colegiado do TST (em ação da competência originária do 
tribunal), será passível de impugnação por:

- recurso extraordinário, se conceder a segurança (CF, 102, III; Lei n. 
12.016/2009, 18);

- recurso ordinário, se denegar a segurança (CF, 102, II, a; Lei n. 
12.016/2009, 18).

§ 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigato-
riamente ao duplo grau de jurisdição.

•  Repete parte do parágrafo único do art. 12 da Lei n. 1.533/1951.50

§ 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

•  Inova ao positivar a legitimidade recursal da autoridade coatora, en-
cerrando, assim, longa e nada pacífica discussão doutrinária e jurisprudencial.

•  A legitimidade recursal da autoridade coatora, entretanto, não as-
segura o conhecimento do recurso por ela interposto, diante da indispensa-
bilidade de somar-se ao interesse (recursal) na defesa da legitimidade do ato 
impugnado. Esse interesse decorre da (possível) responsabilização civil (CF, 

50  Lei n. 1.533/1951, art. 12, parágrafo único. A sentença, que conceder o mandado, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
podendo, entretanto, ser executada provisoriamente.
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37, § 6o; CPC, 133), administrativa (responsabilidade funcional) e criminal 
que poderá emergir da circunstância debatida, e que terá de ser demonstrada 
pela autoridade coatora.

•  Há que se observar, ainda, que o recurso interposto pela autoridade 
coatora necessariamente terá de ser subscrito por procurador, que é quem de-
tém capacidade postulatória (CPC, 36).

§ 3º. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser 
executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a 
concessão da medida liminar.

•  Repete parte do parágrafo único do art. 12 da Lei n. 1.533/1951.51

§ 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias as-
segurados em sentença concessiva de mandado de segurança a 
servidor público da administração direta ou autárquica federal, 
estadual e municipal somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da 
inicial.

•  Positivou pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que 
o mandado de segurança é um instrumento excepcional. Assim, não produz 
efeitos pretéritos à data do ajuizamento da demanda, não funcionando, pois, 
como ação de cobrança. Os efeitos pecuniários pretéritos devem ser pleiteados 
em demanda própria.

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito 
público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o 
presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do res-
pectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execu-
ção da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem 
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a 
julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

51 Lei n. 1.533/1951, art. 12, parágrafo único. A sentença, que conceder o mandado, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
podendo, entretanto, ser executada provisoriamente.
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•  Repete a cabeça do art. 4º da Lei n. 4.348/1964, com modifi-
cações.52

•  Ao lado da pessoa jurídica de direito público, legitimou também o 
Ministério Público para requerer a suspensão da execução da decisão liminar 
e da sentença.

•  Reduziu de 10 para 5 dias o prazo para interposição do recurso de 
agravo (inominado) para impugnar a decisão do pedido de suspensão da exe-
cução da decisão liminar e da sentença.

•  Estabeleceu que o julgamento do agravo (inominado) será na sessão 
seguinte à data de sua interposição.

§ 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a 
que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de sus-
pensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de 
eventual recurso especial ou extraordinário.

•  Repete o § 1º do art. 4º da Lei n. 4.348/1964.53

§ 2º. É cabível também o pedido de suspensão a que se re-
fere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo 
de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este 
artigo.

•  Repete o § 5º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.54

§ 3º. A interposição de agravo de instrumento contra liminar 
concedida nas ações movidas contra o poder público e seus 
agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido 
de suspensão a que se refere este artigo.

52 Lei n. 4.348/1964, art 4º Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do 
respectivo recurso suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, e da sentença, dessa decisão caberá 
agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez dias, contados da publicação do ato.
53 Lei n. 4.348/1964, art. 4º, § 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput, caberá 
novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraor-
dinário.
54 Lei n. 8.437/1992, art. 4°, § 5º. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provi-
mento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.
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•  Repete o § 6º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.55

§ 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito 
suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilida-
de do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 

•  Repete o § 7º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.56

§ 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspen-
sas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal es-
tender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, me-
diante simples aditamento do pedido original.

•  Repete o § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.57

Art. 16.  Nos casos de competência originária dos tribunais, ca-
berá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defe-
sa oral na sessão do julgamento.

•  O dispositivo não representa inovação. Apenas:
a) generaliza a regra do art. 14 da Lei n. 1.533/195158 ao mencionar 

que nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a 
instrução do processo;

b) positiva a possibilidade de sustentação oral nos tribunais, que já era 
garantida pelos regimentos internos destes.

Parágrafo único.  Da decisão do relator que conceder ou denegar 
a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal 
que integre.

55  Lei n. 8.437/1992, art. 4°, § 6º. A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas 
contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere 
este artigo.
56 Lei n. 8.437/1992, art. 4°, § 7º. O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se consta-
tar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.
57 Lei n. 8.437/1992, art. 4°, § 8º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, po-
dendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento 
do pedido original.
58 Lei n. 1.533/1951, art. 14. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais caberá ao 
relator a instrução do processo.
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•  Inova ao instituir o recurso de agravo (inominado) da decisão do 
relator que conceder ou denegar a medida liminar.

•  Por força do princípio da colegialidade das decisões nos tribunais, 
todos os pronunciamentos judiciais proferidos em nome deste devem ser co-
legiados. Para garantir melhor administração das atividades nos tribunais, 
entretanto, a lei e os regimentos internos adotam técnicas de antecipação pro-
cedimental e delegam ao relator o poder de decidir monocraticamente (Lei n. 
12.016/2009, 16). Quando isso ocorre (salvo em situações que se justificam 
pela excepcionalidade), assegura-se às partes a possibilidade de manifestar 
seu inconformismo com a decisão monocrática por meio do recurso de agra-
vo, resgatando, assim, a colegialidade da decisão.

•  A Lei n. 1.533/1951 não previa recurso da decisão liminar do relator. 
Os regimentos internos dos tribunais, entretanto, atentos ao princípio da cole-
gialidade das decisões, permitiam o resgate desta mediante a possibilidade de 
impugnação das decisões liminares dos relatores por agravo regimental.

•  Doravante, porém, o recurso adequado para impugnar a decisão do 
relator que conceder ou denegar a medida liminar será o agravo inominado 
(Lei n. 12.016/2009, 16), e não mais o agravo regimental.

•  O art. 16 da Lei n. 12.016/2009 não estabeleceu o prazo para a inter-
posição do recurso. Não obstante isso, o prazo deverá ser de 5 dias, seguindo, 
assim, o espírito do art. 15 da Lei n. 12.016/2009 que estabeleceu esse prazo 
ao recurso de agravo (inominado) nele previsto.

Art. 17.  Nas decisões proferidas em mandado de segurança e 
nos respectivos recursos, quando não publicado, no prazo de 
30 (trinta) dias, contado da data do julgamento, o acórdão será 
substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independente-
mente de revisão.

•  Inova ao estabelecer que as notas taquigráficas (independentemente 
de revisão) substituirão o acórdão das decisões proferidas em mandado de 
segurança (e nos respectivos recursos) se este não for publicado no prazo 30 
dias contado da data do julgamento.

•  A nova regra busca dar operatividade ao princípio da razoável du-
ração do processo (CF, 5º, LXXVIII). Contudo, apesar da ótima intenção, o 
dispositivo legal é falho em sua regulamentação (omisso) e causará, por certo, 
grandes discussões nos tribunais. Entre os pontos que ensejarão polêmica cito 
os seguintes: como será aplicado esse dispositivo legal nos tribunais que não 
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possuem o registro taquigráfico? As outras modalidades de registro (áudio; 
áudio-visual; estenotipia, etc.) farão as vezes do registro taquigráfico? A subs-
tituição ocorrerá automaticamente no 30º dia? As partes deverão ser intima-
das da substituição? As notas taquigráficas deverão ser publicadas? Quando 
começará a fluir o prazo recursal?

•  A operacionalização da regra seria bem mais simples se a certidão 
de julgamento substituísse o acórdão não publicado no prazo 30 dias contado 
da data do julgamento, passando a fluir o prazo recursal, automaticamente, a 
partir do 31º dia.

Art. 18.  Das decisões em mandado de segurança proferidas em 
única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordi-
nário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quan-
do a ordem for denegada.

•  Nenhuma inovação se procedeu nesse dispositivo. Nele apenas se 
expressa o que já preconizam os arts. 539, I, do CPC e 102, II, a, e III da CF, 
e que foram objeto de análise nos arts. 10, § 1º e 14, desta Lei.

Art. 19.  A sentença ou o acórdão que denegar mandado de se-
gurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, 
por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos 
patrimoniais.

•  Repete o art. 15 da Lei n. 1.533/1951.59

Art. 20.  Os processos de mandado de segurança e os respecti-
vos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 
habeas corpus.

•  Repete a primeira parte do art. 17 da Lei n. 1.533/1951.60

•  Esse dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 
7º, § 4º, da Lei 12.016/2009. Desse modo, o mandado de segurança somente 

59 Lei n. 1.533/1951, art. 15. A decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie 
os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.
60 Lei n. 1.533/1951, art. 17. Os processos de mandado de segurança terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 
habeas-corpus. Na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita 
a distribuição, forem conclusos ao relator.
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terá preferência na tramitação procedimental se a medida liminar tiver sido 
deferida. Caso contrário, perde a prioridade.

•  Na aplicação desse dispositivo legal surge, ainda, uma dúvida: a 
preferência do mandado de segurança se sobrepõe à preferência dos procedi-
mentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade 
igual ou superior a 60 anos, ou portadora de doença grave (CPC, 1.211-A)?

§ 1º. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na 
primeira sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao 
relator.

•  Repete a segunda parte do art. 17 da Lei n. 1.533/1951.61

§ 2º. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 
5 (cinco) dias.

•  Repete o parágrafo único do art. 17 da Lei n. 1.533/1951,62 redu-
zindo, porém, o prazo de conclusão dos autos ao relator de 5 dias para 24h da 
data da distribuição.63

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por partido político com representação no Congresso Nacional, 
na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes 
ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente constituída e em funciona-
mento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líqui-
dos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou as-
sociados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às 
suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

•  Repete o art. 5º, LXX, a e b da CF.

61 Lei n. 1.533/1951, art. 17. Os processos de mandado de segurança terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 
habeas-corpus. Na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita 
a distribuição, forem conclusos ao relator.
62 Lei n. 1.533/1951, art. 17. Os processos de mandado de segurança terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 
habeas-corpus. Na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita 
a distribuição, forem conclusos ao relator.
63 Lei n. 1.533/1951, art. 17, parágrafo único. O prazo para conclusão não poderá exceder de vinte e quatro horas, a contar 
da distribuição.
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•  A assertiva de que a legitimidade dos partidos políticos para impe-
trar mandado de segurança coletivo está vinculada à defesa de seus interesses 
legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária não deve 
impressionar. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STF (embasado na 
CF) de que os partidos políticos também poderão atuar na defesa dos interes-
ses coletivos ou difusos da sociedade.64 E assim o é, uma vez que “se o legis-
lador constitucional dividiu os legitimados para a impetração do mandado de 
segurança coletivo em duas alíneas, e empregou somente com relação à orga-
nização sindical, à entidade de classe e à associação legalmente constituída a 
expressão em defesa dos interesses de seus membros ou associados é porque 
não quis criar esta restrição aos partidos políticos. Isso significa dizer que está 
reconhecendo na Constituição o dever do partido político de zelar pelos inte-
resses coletivos, independente de estarem relacionados a seus filiados”;65

•  A legitimidade da organização sindical, da entidade de classe e da 
associação:

a) para defesa de direitos da totalidade, ou de parte, dos seus membros 
ou associados, é entendimento consubstanciado na Súmula do STF n. 630;66

b) para defesa de direitos na forma dos seus estatutos e desde que per-
tinentes às suas finalidades, é entendimento sólido da jurisprudência do STF;

c) dispensa autorização especial dos membros e associados, é entendi-
mento consubstanciado na Súmula STF n. 629.67

Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segu-
rança coletivo podem ser: 

•  O dispositivo legal menciona que os direitos que podem ser pro-
tegidos pelo mandado de segurança coletivo são os direitos coletivos e in-
dividuais homogêneos. Isso, porém, não exclui os direitos difusos, como já 
decidiu (com base na CF) o STF: “A previsão do art. 5º, LXX, da Constituição 

64 CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA 
AD CAUSAM DE PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA TRIBUTáRIA. IPTU. 1. Uma exigência 
tributária configura interesse de grupo ou classe de pessoas, só podendo ser impugnada por eles próprios, de forma in-
dividual ou coletiva. Precedente: RE nº 213.631, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07-04-2000. 2. O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses 
individuais, impugnar majoração de tributo. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido (STF-RE-196184/AM, 1ª T., 
Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18-02-2005, p. 6).
65 STF-RE-196184/AM, 1ª T., Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18-02-2005, p. 6.
66Súmula STF n. 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão vei-
culada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
67 Súmula STF n. 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes.
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objetiva aumentar mecanismos de atuação dos partidos políticos no exercício 
de seu mister (...), não podendo, portanto, ter esse campo restrito à defesa de 
direitos políticos, e sim de todos aqueles interesses difusos e coletivos que 
afetam a sociedade”.68

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transin-
dividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou 
categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica básica;

•  Repete o conceito de direitos coletivos do art. 81, II, do CDC.69

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta 
Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação 
específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros 
do impetrante.

•  Repete o conceito de direitos individuais homogêneos do art. 81, 
III, do CDC.70

Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coi-
sa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria 
substituídos pelo impetrante.

•  Inova quanto à positivação para adotar o entendimento que há muito 
encontra eco na doutrina e na jurisprudência contemporâneas (com suporte no 
art. 103 do CDC), uma vez que os legitimados à impetração do mandado de 
segurança coletivo agem como substitutos processuais.

§ 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência 
para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não 
beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a 

68 STF-RE-196184/AM, 1ª T., Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18-02-2005, p. 6.
69 CDC, art. 81, parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível 
de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
base;
70 CDC, art. 81, parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
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desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança 
coletiva.

•  Repete a regra do art. 104 do CDC.71

§ 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser 
concedida após a audiência do representante judicial da pessoa 
jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 
72 (setenta e duas) horas. 

•  Repete o art. 2º da Lei n. 8.437/1992.72

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-
se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 
pelo interessado, do ato impugnado. 

•  Repete o art. 18 da Lei n. 1.533/1951.73

Art. 24.  Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 
da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1974 – Código de Processo 
Civil.

•  Repete o art. 19 da Lei n. 1.533/1951, com redação diversa, mas sem 
modificação de conteúdo.74 

Art. 25.  Não cabem, no processo de mandado de segurança, a 
interposição de embargos infringentes e a condenação ao paga-
mento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação 
de sanções no caso de litigância de má-fé.

71 CDC, art. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispen-
dência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 
do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta 
dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
72  Lei n. 8.437/1992, art. 2°. No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando 
cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo 
de setenta e duas horas.
73 Lei n. 1.533/1951, Art. 18. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias 
contados da ciência, pela interessado, do ato impugnado.
74 Lei n. 1.533/1951, art. 19 - Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os artigos do Código de Processo Civil 
que regulam o litisconsórcio.
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•  Inova quanto à positivação, uma vez que:
a) a restrição ao uso do recurso de embargos infringentes no processo 

de mandado de segurança é entendimento consubstanciado nas Súmulas STF 
n. 59775 e STJ n. 169;76

b) a ausência de condenação ao pagamento dos honorários advocatí-
cios no processo de mandado de segurança é entendimento consubstanciado 
na Súmula STF n. 512;77

c) o sancionamento no caso de litigância de má-fé nunca foi contro-
vertido em sede de mandado de segurança. 

Art. 26.  Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 
330 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não 
cumprimento das decisões proferidas em mandado de seguran-
ça, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da 
Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis.

•  Inova no sentido de tipificar como crime de desobediência o não 
cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, que até en-
tão era tipificado, pela jurisprudência, como prevaricação.

•  A crítica que persiste, no caso, é a de que a desobediência é punida 
com pena de 15 dias a 6 meses de reclusão (CP 330), enquanto que a recusa, 
o retardamento ou a omissão de dados indispensáveis à propositura de ação 
civil pública pelo MP são punidos com pena de 1 a 3 anos de reclusão (Lei n. 
7.347/1985, 10).

Art. 27.  Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis 
de organização judiciária deverão ser adaptados às disposições 
desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua 
publicação. 

•  O dispositivo impõe aos tribunais e aos Estados Federados que adap-
tem seus regimentos internos e as leis de organização judiciária às disposições 
da nova lei do mandado de segurança.

75 Súmula STF n. 597. Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança decidiu, por maioria 
de votos, a apelação.
76 Súmula STJ n. 169. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança.
77 Súmula STF n. 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.
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Art. 28.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

•  O dispositivo legal estabelece vigência imediata da lei. Como ela foi 
publicada em 10 de agosto de 2009, passou a ter vigência a partir de então.

Art. 29.  Revogam-se as Leis ns. 1533, de 31 de dezembro de 
1951, 4.166, de 4 de dezembro de 1962; 4.348, de 26 de junho de 
1964;  5.021, de 9 de junho de 1966; o art. 3º da Lei n. 6.014, de 
27 de dezembro de 1973; o art. 1º da Lei n. 6.071, de 3 de julho 
de 1974; o art. 12 da Lei n. 6.978, de 19 de janeiro de 1982; e o 
art. 2º da Lei n. 9.259, de 9 de janeiro de 1966.

•  Revoga:
a) a Lei n. 1.533/1951, que disciplinava o processo do mandado de 

segurança;
b) a Lei n. 4.166/1962, que modificou a redação do parágrafo único do 

art. 6º e do inc. I do art. 7º da Lei 1.533/1951;
c) a Lei n. 4.348/1964, que estabelecia normas processuais relativa-

mente ao mandado de segurança, especificamente quanto ao procedimento 
para suspensão dos efeitos da medida liminar e da decisão;

d) a Lei n. 5.021/1966, que dispunha regras sobre o pagamento de 
vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de 
mandado de segurança, a servidor público civil;

e) o art. 3º da Lei n. 6.014, de 27 de dezembro de 1973, que modificou 
a redação dos arts. 12 e 13 da Lei 1.533/1951;

f) o art. 1º da Lei n. 6.071, de 3 de julho de 1974, que modificou a 
redação do parágrafo único do art. 12 e do art. 19 da Lei 1.533/1951;

g) o art. 12 da Lei n. 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que modificou a 
redação do § 1º do art. 1º da Lei 1.533/1951;

h) o art. 2º da Lei n. 9.259, de 9 de janeiro de 1966, que modificou a 
redação do § 1º do art. 1º da Lei 1.533/1951.

4. Considerações finais

Das observações feitas acima é possível constatar que a Lei n. 12.016/2009 
promoveu grande alteração formal e ínfima modificação substancial à disciplina 
do mandado de segurança, além de trazer dispositivos que suscitarão muita dis-
cussão até que seja definida, jurisprudencialmente, sua adequada interpretação.
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Matheus Ribeiro Rezende1 

 
1. Introdução

A Emenda Constitucional n. 45, de 31 de dezembro de 2004, inaugurou a fase 
que ficou conhecida pela doutrina como nova – e não mais tão nova assim – compe-
tência da Justiça do Trabalho.

Apesar de não haver divergências acerca da competência da Justiça Especia-
lizada para apreciar e julgar mandado de segurança mesmo antes da vigência da refe-
rida Emenda, essa era limitada aos casos em que seus próprios agentes, no exercício 
de função jurisdicional ou administrativa, figuravam como autoridade coatora.

A partir da edição daquela regra, o espectro de competência foi ampliado, 
ainda que limitada à matéria do ato impugnado. MELO FILHO (2005: 191), atento a 
essa mudança, consignou:

Tratando-se de ato de autoridade administrativa, decerto será 
dos órgãos de primeira instância a competência para o julga-
mento do writ. Primeiro porque dele seria a competência para 
conhecer da causa principal. Depois, por força do disposto no 
art. 12 da Lei nº 1.533/51, garantindo-se, assim, a viabilidade 
dos mecanismos de gradação de instâncias da Justiça Especiali-
zada. Exemplo claro é o do mandado de segurança contra impo-
sição de sanção administrativa a empregador, uma vez que será 
do órgão de primeiro grau o julgamento dos executivos fiscais 
delas decorrentes (art. 114, VII).

1 Matheus Ribeiro Rezende é Juiz do Trabalho Substituto do TRT da Sexta Região. Professor da Faculdade Boa Viagem 
(FBV). Mestrando em Direito Público pela UFPE.
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Desde então, um questionamento surgiu: qual seria o recurso cabível das li-
minares proferidas pelo magistrado trabalhista de primeira instância no bojo do man-
dado de segurança?

Sem pretender esgotar o tema, o presente artigo se destina a analisar algumas 
das posturas possíveis de ser assumida pelo aplicador do Direito ao enfrentar a maté-
ria, expondo, ainda, o entendimento que grassa no Tribunal Regional do Trabalho da 
Sexta Região nesse particular.

 2. Irrecorribilidade da liminar

A uma primeira vista, pode-se entender ser irrecorrível a decisão liminar con-
cedida ou denegada pelo magistrado trabalhista de primeiro grau no bojo do mandado 
de segurança.

Isso porque não restam dúvidas acerca da natureza interlocutória da decisão 
concessiva ou denegatória de liminar (FERRAz, 2006: 288-289). Nesse toar, aplicar-
se-ia a sistemática da teoria geral dos recursos do Direito Processual do Trabalho, que 
guarda como um de seus princípios a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

TEIXEIRA FILHO (2009: 1.460), ao se deter sobre o tema, expõe: 

Desde o tempo do direito romano antigo era clara a separação da 
sententia em confronto com a interlocutio: aquela ficava reserva-
da para a solução do mérito da causa, destinando-se a esta o papel 
de resolver certos expedientes do processo, como a produção de 
provas. As interlocutórias não tinham caráter de sentença típica. 
Caracterizavam-se também pela irrecorribilidade, razão por que 
não passavam em julgado e, em consequência, não ensejavam o 
surgimento da res iudicata, ainda que formal.
Mesmo nos tempos modernos, seria sobremaneira prejudicial à 
celeridade do procedimento se fosse permitida a interposição de 
recursos dessa espécie de decisão, proferida interlocutoriamente 
(= em meio ao processo). Sendo assim, as questões por ela abran-
gidas somente poderão ser contrariadas ao ensejo do recurso que 
vier a ser interposto da sentença de fundo, que compuser a lide. 
Esta é a regra cristalina insculpida no art. 893, § 1.º, da CLT, que 
não se restringe, como se possa pensar, às hipóteses lá previstas.

Como sabido, o processo do trabalho prevê algumas exceções ao referido princípio, 
como se pode observar da dicção da Súmula n. 214 do Tribunal Superior do Trabalho, verbis:
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DECISÃO InTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE 
(nova redação) - Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005. 
Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as 
decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas 
hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho con-
trária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Supe-
rior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso 
para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência 
territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional dis-
tinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o 
disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

Entendemos que a situação aqui enfocada também foge ao padrão da irrecor-
ribilidade das interlocutórias. Ora, a liminar em mandado de segurança, assim como 
a medida cautelar e a tutela antecipada, constitui o que se convencionou chamar de 
tutela de urgência, tanto assim que um dos pressupostos para a sua concessão pelo 
magistrado é justamente o periculum in mora.

Aplicar a regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao caso 
é fazer tabula rasa da natureza mesma do provimento liminar em mandado de segu-
rança, nitidamente antecipatória (zAVASCKI, 2008: 193-194). Não é demais ressaltar 
que, em conjuntura similar, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já pacificou sua 
jurisprudência por meio da Súmula n. 414, que, em seu item II, apregoa:

MAnDADO DE SEGURAnçA. AnTECIPAçÃO DE TU-
TELA (OU LIMInAR) COnCEDIDA AnTES OU nA SEn-
TEnçA (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 
50, 51, 58, 86 e 139 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 
24.08.2005 
[...]
II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes 
da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em 
face da inexistência de recurso próprio. (ex-OJs nºs 50 e 58 da 
SBDI-2 - inseridas em 20.09.2000) 

3. Agravo interno

Uma outra solução que poderia ser encontrada para a problemática da recor-
ribilidade das aludidas liminares seria a interposição de agravo interno, comumente 
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conhecido por agravo regimental.
De acordo com ALMEIDA (2008: 634), “o agravo regimental é o recurso 

previsto e disciplinado nos regimentos internos dos tribunais do trabalho, destinado à 
impugnação de decisões monocráticas de relator e das decisões do Corregedor nas 
reclamações correcionais” (Grifo nosso).

TEIXEIRA FILHO (2009: 1.735) complementa, afirmando que 

De modo geral, no plano dos Tribunais Regionais, o agravo re-
gimental é cabível (no prazo de cinco ou de oito dias, conforme 
dispuser o Regimento Interno): a) das decisões proferidas pelo 
Presidente da Corte, na qualidade de corregedor, em reclama-
ções correicionais; b) da decisão do relator que indeferir peti-
ção de ação rescisória; c) da decisão do relator que indeferir, 
liminarmente, pedido de mandado de segurança; d) da decisão 
do relator que conceder ou denegar medida liminar. (Grifo 
nosso)

Afora a quase certa ausência de previsão, nos Regimentos Internos dos Tribu-
nais Regionais do Trabalho, da hipótese aqui trabalhada no rol de situações que per-
mitem o manejo de agravo regimental, não se pode olvidar que a função última desse 
recurso nada mais é do que complementar o julgamento iniciado pelo desembargador 
relator, garantindo, assim, a colegialidade do mesmo. 

No caso em análise não se está a buscar essa integração do colegiado, posto 
que a decisão fustigada não foi proferida por um desembargador, mas sim por um 
magistrado de primeiro grau. Não guarda lógica, portanto, que o inconformismo do 
impetrante com a decisão proferida pelo juiz de primeira instância seja aviado ao ór-
gão ad quem por meio de agravo regimental.

4. Correição parcial

O artigo 709, II, da CLT dispõe que “compete ao Corregedor, eleito dentre 
os Ministros togados do Tribunal Superior do Trabalho: [...] II – decidir reclamações 
contra os atos atentatórios da boa ordem processual praticados pelos Tribunais Regio-
nais e seus presidentes, quando inexistir recurso específico”. (Grifo nosso)

Por sua vez, o inciso XI do artigo 682 do mesmo diploma legal prevê que

Competem privativamente aos presidentes dos Tribunais Re-
gionais, além das que forem conferidas neste e no título e das 
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decorrentes do seu cargo as seguintes atribuições:
[...]
XI – exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as 
Varas ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e soli-
citá-la, quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de 
Justiça, relativamente aos juízes de Direito investidos na admi-
nistração da Justiça do Trabalho. (Grifo nosso)

LEITE (2008: 1.241-1.242), em feliz síntese, enuncia que “a correição par-
cial não é recurso, nem ação, pois não se submete ao contraditório. Trata-se de medida 
judicial sui generis não contemplada na legislação processual civil codificada, cuja fi-
nalidade é coibir a inversão tumultuária da boa marcha processual surgida no curso do 
processo em virtude de erro, abuso ou omissão do juiz”. Continua assentando que “para 
o cabimento da correição parcial impo-se o preenchimento cumulativo dos seguintes 
requisitos: a) existência de uma decisão ou despacho, que contenha erro ou abuso, capaz 
de tumultuar a marcha normal do processo; b) o dano ou a possibilidade de dano para a 
parte; e c) a inexistência de recurso específico para sanar o error in procedendo”.

A lei não estabelece os casos em que se pode considerar o ato judicial como 
capaz de tumultuar a boa ordem processual, deixando ao Corregedor larga margem de 
discricionariedade. 

A nosso ver, a hipótese aqui tratada – impugnação da liminar em mandado 
de segurança – não satisfaz o pressuposto acima delineado, qual seja, ato atentatório 
à marcha normal do processo. É que, a despeito da inexistência de recurso específico 
para atacar a decisão liminar, bem assim a configuração de dano ou de possibilidade 
de dano para o impetrante, não se estaria a discutir, no caso, um error in procedendo, 
mas um possível error in judicando – o próprio conteúdo da decisão –, o que não 
constitui objeto da reclamação correicional.

Frise-se que, em situação semelhante, o Tribunal Superior do Trabalho se 
posicionou pela rejeição do cabimento da correição parcial: o aqui já transcrito item 
II da Súmula n. 414.

5. Mandado de segurança

Ultrapassa o objeto do presente trabalho esmiuçar a evolução do pensamento 
jurídico pátrio no que toca ao cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. 
FERRAz (2006: 176-177), debruçando-se sobre o tema, revela:

Numa primeira fase, que vai da consagração do remédio no Di-
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reito Brasileiro (Constituição de 1934) até o advento da lei bási-
ca hoje norteadora da vida da ação (Lei 1.533, de 31.12.1951), 
na qual por primeira vez prevista a possibilidade, ainda que res-
tringida, do writ, três as posições registráveis: I – os negadores 
absolutos do cabimento: Barbi, Bueno Vidigal, Buzaid e Themís-
tocles Cavalcanti, dentre outros; alguns deles condescendiam na 
ação para os atos simplesmente administrativos praticados pelo 
juiz (Buzaid, “Do mandado de segurança”, RF 164/13 e SS.); II 
– os que não opunham qualquer restrição à impetração (Augusto 
Meira, “O mandado de segurança”, RF 97/772 e ss.); III – os que 
o admitiam excepcionalmente, desde que outro remédio judicial 
eficaz para prevenir, ou corrigir, a lesão (ou a ameaça) inexistis-
se (Machado Guimarães, Castro Nunes, Philadelpho Azevedo, 
Aderbal Freire etc.)
Numa segunda etapa, inaugurada com a promulgação da Lei 
1.533/1951, os contornos do problema sofreram marcante mo-
dificação. Prevendo a lei específica do mandado seu cabimento, 
ainda que rigidamente condicionado, desapareceram as cor-
rentes negatórias absolutas. Mas nem assim uniformizaram-se 
as opiniões. Mesmo aí, três correntes se estabeleceram sobre a 
matéria: I – a gramatical ou literal, que aplicava com rigidez o 
inciso II do art. 5º da Lei 1.533; tal era a facção dominante; II – a 
liberal, que não tributava atenção à Lei 1.533, satisfazendo-se, 
como pressupostos da ação, com os parâmetros constitucionais 
vigentes: a ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial, sen-
do irrelevante a existência de recursos, bem como seus efeitos; 
III – a moderada, que aceitava a impetração quando inexistisse, 
para atacar o ato judicial, recurso com efeito suspensivo.
Essa segunda etapa perdurou desde o marco inicial já aludido 
até a ocorrência, no Supremo Tribunal Federal, do leading case 
consubstanciado no RE 76.909 (RTJ 70/504 e ss. e 72/743 e ss.), 
relatado pelo Min. Xavier de Albuquerque. Iniciava-se, então a 
terceira e última etapa, com todas as suas subdivisões, exata-
mente o estágio que hoje vivemos [...]

Para o que nos interessa neste artigo, suficiente delinear que a jurisprudência 
pátria ressoa uníssona acerca do cabimento de mandado de segurança conta ato judi-
cial, quando não exista recurso próprio na sistemática processual para atacá-lo ou não 
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seja o mesmo passível de correição.2 
Tanto é assim que o já referido item II da Súmula 414 do TST atesta que “no 

caso da tutela antecipada (ou liminar [essa de natureza cautelar]) ser concedida antes 
da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de 
recurso próprio”.

A mesma inteligência deveria ser aplicada para o caso aqui narrado. Ora, se 
também não existe recurso próprio previsto para se insurgir contra as liminares pro-
feridas pelo magistrado trabalhista de primeiro grau em mandado de segurança, nada 
mais óbvio do que se valer do entendimento já consolidado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho acerca da matéria, haja vista as decisões interlocutórias enfocadas serem 
enquadradas no mesmo gênero, tutela de urgência.

Poder-se-ia objetar, todavia, que o mesmo Tribunal Superior, através da OJ n. 140 
da SDI2, direcionou sua jurisprudência para sentido diverso. Diz o aludido verbete:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LIMINAR, CON-
CEDIDA OU DENEGADA EM OUTRA SEGURANÇA. IN-
CABÍVEL. (ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51) - DJ 04.05.2004 
Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que 
acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança.  

Imprescindível tecer algumas considerações acerca dessa Orientação Juris-
prudencial.

É de se observar que a OJ n. 140 foi publicada no DJ de 04/05/2004, ao 
passo que a Emenda Constitucional n. 45, a qual engendrou toda a problemática ora 
enfrentada, apenas em 31/12/2004. A referida Orientação Jurisprudencial dirigia-se, 
assim, para as liminares em mandado de segurança concedidas ou denegadas pelos 
desembargadores relatores dos Tribunais Regionais.

Acreditamos que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho restou 
assim consolidada em razão de os Regimentos Internos dos Tribunais Regionais 
do Trabalho das diversas regiões previrem a hipótese de manejo de agravo interno 
para fustigar aquelas decisões liminares3, pois, do contrário, iria de encontro à pró-
pria previsão da Lei n. 1.533/51, vigente à época, atualmente revogada pela Lei n. 
12.016/09.

Como ilustração, colaciono excerto do voto-condutor proferido pelo Ministro 

2 Essa, inclusive, a previsão específica do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09.  Também o mesmo conteúdo da Súmula n. 267 do 
STF, valendo informar que o precedente já foi mitigado pelo próprio Pretório Excelso a partir do RE 76.909. Por sua vez, 
o TST, através da OJ n. 92 da SDI2, consagrou o mesmo entendimento.
3 Na Sexta Região, dita previsão está inserta no inciso VI do art. 155 do Regimento Interno de seu Tribunal Regional 
(Resolução Administrativa TRT – 15/2000) 
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do STJ, Teori Albino zavascki, enquanto Relator do ROMS n. 23.396-AM, que en-
tendeu ser possível a impetração de novo mandado de segurança em face de decisão 
liminar em sede de outro writ, proferida por desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas, desde quando não havia previsão de interposição de agravo 
regimental no Regimento Interno daquela Corte. Vejamos:

O Tribunal de origem, conforme se observa às fls. 218-224, ne-
gou seguimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente 
contra decisão que deferiu pedido liminar no mandado de segu-
rança, entendendo não ser cabível qualquer recurso. Nos presen-
tes autos, o acórdão recorrido manteve decisão de indeferimento 
da impetração, ao argumento de que contra a concessão de li-
minar apenas é viável o ajuizamento de pedido de suspensão. A 
suspensão, como se sabe, não tem natureza recursal (AgRg na 
SS 1.485/ES, Corte Especial, Min. Francisco Peçanha Martins, 
DJ de 05.11.2007; AgRg na SLS 201/MA, Corte Especial, Min. 
Edson Vidigal,
DJ de 10.04.2006).
Ora, tendo afastado o cabimento de qualquer recurso contra 
a decisão do relator que deferiu pedido de liminar em man-
dado de segurança, o Tribunal, por coerência, não poderia 
ter negado o cabimento de nova impetração contra a refe-
rida decisão. É que, a teor do disposto no art. 5º, II, da Lei 
1.533/51, interpretado a contrario sensu, cabe mandado de 
segurança contra ato judicial não sujeito a recurso ou cor-
reição.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, deter-
minando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que 
o mandado de segurança tenha seguimento. É o voto. (ROMS 
23.396-AM. Primeira Turma. Rel. Min. Teori Albino zavascki. 
DJ 27/03/2008, grifo nosso)    

A mesma sistemática deve ser utilizada para a situação aqui em exame. Se o 
ato judicial pode ser impugnado através de mandado de segurança; se não há previsão 
de recurso específico para atacar a decisão liminar proferida pelo magistrado traba-
lhista de primeiro grau em sede de mandado de segurança; se a referida decisão não 
está sujeita à correição parcial; e se as demais decisões interlocutórias enquadradas 
no gênero, tutela de urgência, proferidas pelo juiz trabalhista de primeira instância 
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são recorríveis de imediato (Súmula 414, II, do TST), é legal a impetração de novo 
mandamus para atacar aquela decisão, por força do estatuído no inciso II do art. 5º da 
Lei n. 12.016/09.

6. Agravo de instrumento

O § 1º do art. 7º da Lei n. 12.016/09 dispõe que “da decisão do juiz de primei-
ro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o 
disposto na Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.  

A nova lei apenas veio consagrar entendimento dominante da jurisprudência 
pátria acerca do cabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra as de-
cisões liminares dos juízes de primeiro grau nos domínios do processo civil. Nesse 
sentido, os arestos que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. MAnDADO DE SEGURAnçA. 
DECISÃO QUE InDEFERE OU COnCEDE A LIMInAR. 
AGRAVO DE InSTRUMEnTO. CABIMEnTO. RETOR-
nO DOS AUTOS AO TRIBUnAL A QUO.
1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão de Juízo de 
1º grau que indefere ou concede liminar em Mandado de Segu-
rança. Precedentes do STJ.
[...]
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 955168/ES. Segunda Turma. Rel. Min. 
Herman Benjamin. DJ 20/04/2009)

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMInAR. ART. 535 DO CPC. 
OMISSÃO. InEXISTÊnCIA. MÉRITO. MAnDADO DE 
SEGURAnçA. DECISÃO InDEFERITÓRIA DE LIMI-
nAR. AGRAVO DE InSTRUMEnTO. CABIMEnTO.
[...]
2. Esta Corte adota entendimento majoritário no sentido de ad-
mitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão de 
magistrado de primeira instância que indefere ou concede limi-
nar em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas 
de Direito Público.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ. REsp 817403/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Castro Mei-
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ra. DJ 23/09/2008)

Nos lindes do processo laboral, é de se ver que as ações ajuizadas na Justiça 
do Trabalho, submetidas a procedimento especial, observa a sistemática recursal pre-
vista na Consolidação das Leis do Trabalho. A esse respeito, a Instrução Normativa n. 
27/05 do Tribunal Superior do Trabalho já disciplinou:

Art. 1º As ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitarão pelo 
rito ordinário ou sumaríssimo, conforme previsto na Consoli-
dação das Leis do Trabalho, excepcionando-se, apenas, as que, 
por disciplina legal expressa, estejam sujeitas a rito especial, 
tais como o Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas 
Data, Ação Rescisória, Ação Cautelar e Ação de Consignação 
em Pagamento.
Art. 2º A sistemática recursal a ser observada é a prevista na Con-
solidação das Leis do Trabalho, inclusive no tocante à nomencla-
tura, à alçada, aos prazos e às competências. (Grifo nosso)

Assim, a rigor, como não há na Consolidação das Leis do Trabalho recurso 
previsto para impugnar as liminares em mandado de segurança apreciadas por magis-
trado trabalhista de primeira instância, admite-se o manejo de novo writ.

A despeito de tal entendimento, acreditamos poder se aventar, ainda, a pos-
sibilidade de utilização do agravo de instrumento para fustigar as aludidas decisões. 
Estamos aqui a fazer alusão não ao agravo de instrumento previsto na alínea b do art. 
897 da CLT, mas sim àquele mencionado no art. 522 do CPC.

O art. 769 da CLT preconiza que “nos casos omissos, o direito processual 
comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em 
que for incompatível com as normas deste Título”.  

Para tanto, tem de se ter a correta idéia do que significa omissão, trabalhando-se 
a subsidiariedade no contexto de uma instrumentalidade valorativa. ALMEIDA (2008: 
17-18), desenvolvendo a questão das lacunas do direito processual do trabalho, expõe:

Para uma segunda vertente de pensamento, também o descom-
passo entre a necessidade social e a solução adotada pelo direito 
processual do trabalho na disciplina de uma determinada situ-
ação concreta permite o recurso ao direito processual comum 
como sua fonte subsidiária (omissão ontológica). [...]
A nosso juízo, verificado o descompasso entre as necessidades 
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sociais e a solução adotada pelo direito processual do trabalho 
e visando favorecer o acesso à justiça, ao julgamento do mé-
rito da demanda e à realização concreta dos direitos asse-
gurados pela ordem jurídica, notadamente os de natureza 
fundamental, o juiz está autorizado a recorrer ao direito pro-
cessual comum como fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho. (Grifo nosso)

  
A utilização do agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC privilegia 

essa visão axiológica da instrumentalidade do processo. Ao contrário do mandado de 
segurança, que é ação constitucional, o agravo de instrumento, por ser recurso, tem 
o procedimento bem mais simplificado se comparado com aquele – por exemplo, de 
acordo com o inciso IV do art. 527 do CPC, o relator do agravo de instrumento “po-
derá requisitar informações ao juiz da causa [...]” (grifo nosso), ao passo que, com 
fulcro no inciso I do art. 7º da Lei n. 12.016/09, o relator do mandado de segurança 
ordenará “que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a 
segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 
(dez) dias, preste as informações”. 

As comparações não param por aí. Enquanto do acórdão que soluciona o 
agravo de instrumento não cabe recurso para as instâncias ordinárias, a decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança desafia recurso ordinário 
dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho (Súmula n. 201 do TST).

Como se pode observar, a utilização do agravo do instrumento previsto no 
Código de Processo Civil, como recurso cabível das liminares proferidas pelo ma-
gistrado trabalhista de primeiro grau em sede de mandado de segurança, favorece o 
acesso à justiça, dando concretude ao princípio constitucional da duração razoável do 
processo. Imprime maior celeridade ao processo trabalhista, essa uma notada caracte-
rística de seu procedimento, vislumbrando-se a instrumentalidade do processo numa 
perspectiva do formalismo axiológico.

AMARAL (2006: 36), contrapondo-se à consagração do fetichismo da for-
ma, aponta: “Com efeito, o formalismo precisa estar fundado em valores reconheci-
dos pela sociedade, e estes estão predispostos na Constituição e nas leis, mas não só 
aí, senão também nos costumes, na cultura, na tradição de um povo. A substância do 
formalismo são estes valores. Sem eles, teríamos o formalismo oco, vazio. [...]”.

DINAMARCO (2008: 359-362), por sua vez, preleciona:

Tudo quanto foi dito ao longo da obra volta-se a essa síntese 
muito generosa que na literatura moderna leva o nome de acesso 
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à justiça. Falar em instrumentalidade do processo ou em sua efe-
tividade significa, no contexto, falar dele como algo posto à dis-
posição das pessoas com vista a fazê-las mais felizes (ou menos 
infelizes), mediante a eliminação dos conflitos que as envolvem, 
com decisões justas. [...]
Tal é o significado substancial das garantias e princípios consti-
tucionais e legais do processo. Falar de efetividade do processo, 
ou da sua instrumentalidade em sentido positivo, é falar da sua 
aptidão, mediante a observância racional desses princípios e ga-
rantias, a pacificar segundo critérios de justiça. [...]
O que recebe destaque, agora, é a necessidade de incrementar 
o sistema processual, com instrumentos novos e novas técnicas 
para o manuseio dos velhos, com adaptação das mentalidades 
dos profissionais à consciência do emprego do processo como 
instrumento que faça justiça às partes e que seja aberto ao maior 
número possível de pessoas. [...]

Plenamente justificada, assim, a utilização do agravo de instrumento siste-
matizado no art. 522 do CPC como recurso cabível das liminares proferidas pelo juiz 
trabalhista de primeira instância em mandado de segurança.

Por fim, é pertinente considerar que, ao adotar subsidiariamente o recurso 
previsto no Código de Processo Civil, deve-se observar as exigências procedimentais 
fixadas naquele diploma legal em relação ao referido instituto, a exemplo daquelas 
discriminadas nos arts. 524, 525 e 5264. Abrir-se mão de qualquer uma dessas regras 
de procedimento sob a justificativa de adequação aos princípios do direito processual 
do trabalho significa, a nosso ver, verdadeira criação de um tertium genus, usurpando 
o aplicador do Direito a função de legislador.

7. A experiência do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região 

Procedendo a uma pesquisa na base de dados de jurisprudência do site, www.

4 Art. 524. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os seguintes 
requisitos: I – a exposição do fato e do direito; II – as razões do pedido de reforma da decisão; III – o nome e o endereço 
completo dos advogados, constantes do processo. Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obriga-
toriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advo-
gados do agravante e do agravado; II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. [...] Art. 526. O 
agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento 
e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo único. 
O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do 
agravo.



RECURSO CABÍVEL DAS LIMInARES PROFERIDAS PELO MAGISTRADO 
TRABALHISTA DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE MAnDADO DE SEGURAnçA: 
A EXPERIÊnCIA DO TRIBUnAL REGIOnAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO 

Matheus Ribeiro Rezende

212 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - Setembro de 2009

trt6.gov.br, no campo “Acórdãos Inteiro Teor”, utilizando os termos “mandado de 
segurança e competencia e primeiro grau e liminar e agravo”, chegamos à conclusão 
de que o Tribunal Regional da Sexta Região, em compasso com uma moderna visão 
da instrumentalidade do processo, vem admitindo a interposição do agravo de ins-
trumento previsto no art. 522 do CPC como o recurso a ser utilizado para atacar as 
decisões liminares proferidas em mandado de segurança por magistrado trabalhista 
de primeiro grau.

Colacionamos, a seguir, alguns excertos de acórdãos que comprovam a afirmação:

AGRAVO DE InSTRUMEnTO EM MAnDADO DE SE-
GURAnçA DE COMPETÊnCIA DO JUÍZO DE PRIMEI-
RO GRAU. DECISÃO DEnEGATÓRIA DE LIMInAR. 
CABIMEnTO. É cabível o agravo de instrumento para atacar 
decisão de juiz singular que concede ou nega medida liminar em 
Mandado de Segurança. Inadmissível o manejo de novo Man-
dado de Segurança, o que poderia gerar sucessivos mandados 
de segurança, com comprometimento da celeridade processual e 
banalização do instituto. 
(Segunda Turma. AI 00587-2005-011-06-00-0. Rel. Desa. Dio-
ne Nunes Furtado da Silva. D.O.E. 23/11/2005)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA 45/2004.  AGRA-
VO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
DE COMPETÊNCIA DO JUÍzO DE PRIMEIRO GRAU. DE-
CISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. CABIMENTO. SEN-
TENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. 
Advindo a sentença de mérito, resta prejudicada a análise do 
agravo de instrumento que impugnou o deferimento da liminar 
na ação mandamental, já julgada.
(Segunda Turma. AI 00109-2007-998-06-01-1. Rel. Juíza Con-
vocada Aline Pimentel Gonçalves. D.O.E. 09/01/2008)

Agravo de instrumento oposto por ÍTALO CARDOSO RODRI-
GUES contra despacho exarado pelo MM. Juízo da 7ª Vara do 
Trabalho do Recife/PE (fls. 103), que indeferiu a liminar reque-
rida em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor 
Presidente da LIqUIGáS DISTRIBUIDORA S.A, ora agrava-
da. (Segunda Turma. Fragmento do relatório no AI 01572-2008-
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007-06-01-6. Rel. Desa. Maria Helena Guedes Soares de Pinho 
Maciel. D.O.E. 03/07/2009)

8. Conclusões

i) A partir da edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, foi ampliado o 
espectro de competência para julgamento de mandado de segurança na Justiça do Tra-
balho, ainda que limitada à matéria do ato impugnado, vislumbrando-se a impetração 
de writs de competência originária do primeiro grau de jurisdição.

ii) Surgem, nesse contexto, dúvidas acerca da recorribilidade das liminares, 
concedidas ou denegadas, pelos magistrados trabalhistas de primeiro grau, em sede de 
mandado de segurança, bem assim, acaso se entenda pela possibilidade imediata de se 
insurgir, de qual seria o recurso cabível para atacar tais decisões.

iii) A liminar em mandado de segurança, assim como a medida cautelar e a 
tutela antecipada, constitui o que se convencionou chamar de tutela de urgência, razão 
pela qual não se aplica a regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, 
a exemplo da situação prevista no item II da Súmula n. 414 do TST.

iv) Não entendemos que o recurso cabível para fustigar a aludida decisão 
seja o agravo interno, desde quando a função última desse recurso nada mais é do que 
complementar o julgamento iniciado pelo desembargador relator, garantindo, assim, 
a colegialidade do mesmo.

v) Tampouco acreditamos possa o impetrante se socorrer da correição parcial, 
uma vez que, a despeito da inexistência de recurso específico para atacar a decisão limi-
nar, bem assim a configuração de dano ou de possibilidade de dano para o autor, não se 
estaria a discutir um error in procedendo, mas um possível error in judicando.

vi) Se não existe recurso próprio previsto para se insurgir contra as liminares 
proferidas pelo magistrado trabalhista de primeiro grau em mandado de segurança, 
nada mais óbvio do que se valer do entendimento já consolidado pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho acerca da matéria – Súmula n. 414, II –, haja vista as decisões inter-
locutórias enfocadas serem enquadradas no mesmo gênero, tutela de urgência.

vii) A OJ n. 140 da SDI2 do TST, que veda a utilização de novo writ para 
impugnação de decisão liminar proferida em outro mandado de segurança, foi publi-
cada no DJ de 04/05/2004, ao passo que a Emenda Constitucional n. 45, que criou a 
situação aqui analisada, apenas em 31/12/2004, o que permite concluir que a referi-
da Orientação Jurisprudencial dirigia-se para as liminares em mandado de segurança 
concedidas ou denegadas pelos desembargadores relatores dos Tribunais Regionais.

viii) Se o ato judicial pode ser impugnado através de mandado de segurança; 
se não há previsão de recurso específico para atacar a decisão liminar proferida pelo 
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magistrado trabalhista de primeiro grau em sede de mandado de segurança; se a referi-
da decisão não está sujeita à correição parcial; e se as demais decisões interlocutórias 
enquadradas no gênero, tutela de urgência, proferidas pelo juiz trabalhista de primeira 
instância são recorríveis de imediato (Súmula n. 414, II, do TST), é legal a impetração 
de novo mandamus para atacar aquela decisão, por força do estatuído no inciso II do 
art. 5º da Lei n. 12.016/09.

ix) Apesar de entendermos legítimo o manejo de novo mandado de segurança 
para atacar as referidas liminares, salta aos olhos que a utilização do agravo do instru-
mento previsto no Código de Processo Civil, como recurso cabível dessas decisões, 
favorece o acesso à justiça, dando concretude ao princípio constitucional da duração 
razoável do processo. Imprime maior celeridade ao processo trabalhista, essa uma 
notada característica de seu procedimento, vislumbrando-se a instrumentalidade do 
processo numa perspectiva do formalismo axiológico.

x) Ao contrário do mandado de segurança, que é ação constitucional, o agra-
vo de instrumento, por ser recurso, tem o procedimento bem mais simplificado se 
comparado com aquele, sobretudo no que toca aos recursos cabíveis do julgamento 
definitivo do agravo ou do mandamus.

xi) Tal forma de pensar traduz a idéia que reputamos correta ao significado 
do termo omissão, inserto no artigo 769 da CLT, trabalhando-se a subsidiariedade no 
contexto de uma instrumentalidade valorativa.

xii) Ao se adotar subsidiariamente o recurso previsto no Código de Processo 
Civil, deve-se observar as exigências procedimentais fixadas naquele diploma legal 
em relação ao referido instituto, sob pena de se ver criado um tertium genus, usurpan-
do o aplicador do Direito a função de legislador.

xiii) Pesquisando na base de dados de jurisprudência do site do Tribunal Re-
gional da Sexta Região, chegamos à conclusão de que, em compasso com uma moder-
na visão da instrumentalidade do processo, essa Corte vem admitindo a interposição 
do agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC como o recurso a ser utilizado 
para atacar as decisões liminares proferidas em mandado de segurança por magistrado 
trabalhista de primeiro grau.

xiv) Nessa mesma linha de pensamento, e tendo em conta a natureza da tutela, 
acreditamos ser mais efetiva a utilização do agravo de instrumento previsto no Código 
de Processo Civil não só para atacar as liminares em mandado de segurança, mas tam-
bém as tutelas antecipadas e liminares em ação cautelar, apreciadas por magistrado 
trabalhista de primeiro grau, deixando de se aplicar o entendimento previsto no item 
II da Súmula n. 414 do TST.  

xv) Em suma, as idéias aqui lançadas não têm a pretensão de se solidificar 
como a única verdade, mas sim como uma delas, constituindo instrumento útil para 
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propiciar o debate na comunidade como um todo, e não apenas nos pequenos círculos 
acadêmicos. MATURANA e VARELA (2001: 267) já advertiam que “O conheci-
mento do conhecimento obriga. Obriga-nos a assumir uma atitude de permanente 
vigília contra a tentação da certeza, a reconhecer que nossas certezas não são provas 
da verdade, como se o mundo que cada um vê fosse o mundo e não um mundo que 
construímos juntamente com os outros”. 
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1. Breve intróito ao tema

Ao longo dos últimos anos, vem se firmando, dia após dia, e de forma 
cada vez mais forte, entendimento extremamente restritivo à competência da 
Justiça do Trabalho, sempre buscando, não se sabe por qual razão, até porque 
não se entende a quem interessaria tal linha interpretativa, restringir a compe-
tência de tal ramo do Judiciário.

Ironicamente, essa situação se intensificou após a promulgação da 
Emenda Constitucional no 45, que ficou conhecida por implementar a primei-
ra parte da chamada “Reforma do Judiciário” e, no que tange à Justiça laboral, 
em decorrência das alterações introduzidas no art. 114 da Constituição Fede-
ral, ampliou, ao menos em tese, a sua “área de atuação” e o leque de matérias 
que deveriam ser pela mesma julgadas.

Mostra-se, portanto, no mínimo contraditória essa interpretação restri-
tiva da competência da Justiça obreira.

Relevante frisar, por outro lado, que essa linha interpretativa vem se 
firmando a partir de decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), em sede de Reclamações, as quais, sob a justificativa de preservar 
a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no bojo da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 3395, vêm, na realidade, distanciando-se cada 
vez mais daquela decisão.

Ao longo do presente texto, buscar-se-á tratar justamente desse enten-
dimento que não se reputa o mais acertado, bem como suas repercussões.
1 Procurador do Trabalho na 13ª Região; Coordenador da Procuradoria do Trabalho no Município de Campina Grande; 
Vice-Coordenador Nacional da CONAP (Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Ad-
ministração Pública); Membro do Núcleo de Estudos para Apoio às Decisões da Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público do Trabalho (CCR/MPT).
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Desse modo, ao lado de argumentos jurídicos, vai-se tratar, também, 
das possíveis consequências do esvaziamento da competência da Justiça do 
Trabalho, assoberbando ainda mais os outros ramos do Judiciário ao passo em 
que se subutiliza um ramo capilarizado e eficiente, que julga os processos ao 
mesmo submetidos com inegável celeridade.  

Dados também serão apresentados no que tange à atuação do Minis-
tério Público do Trabalho no combate às contratações irregulares realizadas 
no âmbito da Administração Pública, além de outras formas de atuação do 
Parquet que também se encontram atualmente ameaçadas, além dos prejuízos 
que tudo isso acarreta para a sociedade.

Não serão olvidadas, por outro lado, as medidas que vêm sendo ado-
tadas visando modificar o cenário que ora se delineia, bem como o compor-
tamento passivo, com o devido respeito, do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que, diversamente dos órgãos de cúpula dos outros ramos do Judiciá-
rio – que não aceitam nem sequer cogitar a perda de competência, ainda que 
em relação a temas nos quais têm atuação tímida ou praticamente inexistente 
–, deixou de empreender qualquer esforço significativo visando resguardar a 
competência da Justiça trabalhista.

Ainda nessa linha, buscaremos analisar as medidas que vêm sendo 
adotadas no âmbito do Poder Legislativo no que tange à matéria, incluindo-se 
o encaminhamento que a tais medidas vem sendo dado.

Tudo isso, frise-se, com o objetivo de contribuir, ainda que modesta-
mente, com esse debate que se reputa da maior relevância, haja vista se enten-
der que todas essas tentativas de reduzir ao mínimo a competência de um ramo 
do Judiciário especializado e vocacionado justamente para tratar das questões 
relacionadas ao trabalho – e que vem sendo impedido de fazer isso, em muitos 
casos – não trazem vantagem alguma para a sociedade, mas tão somente para 
os transgressores do ordenamento jurídico e, no caso das matérias relaciona-
das à Administração Pública, para os maus gestores, que tantos malefícios 
causam à coletividade.

Ademais, não é ocioso lembrar que a origem de todos os maus cos-
tumes arraigados na Administração Pública tem relação direta com a forma 
de contratação. Primeiro porque quem comete ou deixa de cometer ilícitos 
são pessoas, e não entes públicos, abstratamente considerados. Depois, 
quem é contratado de forma direta e irregular, sem prévio concurso, não 
tem absolutamente nenhum compromisso com a sociedade, mas sim com 
a pessoa que o colocou naquele cargo, emprego ou função pública. E isso 
pode ser muito perigoso!
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2. O equivocado entendimento nas reclamações.

Reputa-se essencial, antes de mais nada, que analisemos o que deci-
diu, efetivamente, o Excelso Pretório nos autos da já supramencionada Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, até porque, como já se disse acima, vem 
aquela Corte, nas Reclamações que se baseiam na referida ADI, distanciando-
se a passos largos da decisão proferida nos autos daquele processo de controle 
concentrado de constitucionalidade.

quanto a essa questão, oportuno se mostra frisar que a medida liminar 
concedida pelo então Presidente do STF, Min. Nelson Jobim, nos autos da 
ADI 3395, ajuizada pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais), suspendeu, 
como é cediço, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I 
do art. 114 da Carta Magna que inclua na competência da Justiça do Trabalho 
“... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público 
e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou 
de caráter jurídico-administrativo” (grifou-se).

Em nenhum momento, portanto, na referida liminar, fora afastada a 
competência da Justiça laboral para apreciar e julgar toda e qualquer relação 
de trabalho havida com a Administração, mas apenas, conforme supra de-
monstrado, aquelas que fossem de natureza estatutária e/ou de caráter jurídi-
co-administrativo típicas (repita-se) e, para que estas se estabeleçam, impres-
cindível se mostra que sejam preenchidos TODOS os requisitos necessários, 
dentre os quais se insere a prévia submissão e aprovação em concurso público, 
o qual consiste, como é cediço, em pressuposto objetivo essencial.

Vale lembrar, ademais, que o escopo da Emenda, conforme se depre-
ende de sua simples leitura, era, na realidade, passar para a competência da 
Justiça especializada obreira toda e qualquer relação de trabalho, indepen-
dentemente do regime jurídico adotado, até porque não se pode negar que o 
servidor público, aqui considerado em seu sentido lato, seja ele regido pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou pelo regime estatutário, é, antes 
de tudo, um trabalhador. 

Mais do que lógico, portanto, que tenha tal trabalhador suas demandas 
apreciadas e julgadas pelo ramo do Poder Judiciário mais vocacionado para 
tratar das relações do trabalho, até porque especializado para tanto. 

Lamentavelmente, contudo, acabou o legislador constituinte derivado, 
segundo reconheceu o Pretório Excelso, por incorrer em vício formal no curso 
da tramitação do processo legislativo que culminou com a promulgação da 
Emenda, especificamente no que tange à redação do inciso I do art. 114, o qual 
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passou a prever que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as 
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios”, muito embora não tivesse sido essa 
a redação aprovada pela Câmara dos Deputados, sendo inserida no Senado 
Federal sem que o texto voltasse para a Câmara.

Exatamente isso o que levou o STF, por meio de seu então Presidente, 
a proferir a já referida decisão, na qual deu uma “interpretação conforme” à 
Constituição, no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho, 
única e exclusivamente, a apreciação e julgamento das causas relativas aos 
servidores que estejam inseridos em relações estatutárias típicas.

Evidentemente, portanto, que as contratações irregulares realizadas no 
âmbito da Administração Pública, a exemplo daquelas que se dão sem obser-
vância do regramento constitucional atinente ao concurso público, não podem, 
jamais, ser consideradas relações estatutárias típicas, até porque são nulas.

Nesse mesmo sentido já teve a oportunidade de se posicionar o Pretório 
Excelso, em Reclamação (Recl. Nº 4371) ajuizada pelo Estado do Tocantins, 
na qual o eminente Ministro-Relator, Min. Carlos Britto, ao apreciar o pleito 
do reclamante, indeferiu a liminar requerida, por ter entendido o seguinte:

“(...) o Ministério Público obreiro questiona a contratação 
´emergencial´ ou ´temporária´ de pessoal para suprir uma 
necessidade permanente de professores no Estado do To-
cantins. Mas não é só. O Parquet também discute em juízo 
a própria adequação do regime jurídico dos cargos em que 
foram investidos os tais ´professores indígenas´. Questiona-
mento, esse, que se lastreia no fato de que as funções dos car-
gos então desempenhadas pelos obreiros eram vocacionadas 
para o provimento em caráter efetivo. não para provimento 
em comissão (...) sob esse visual das coisas (...) não me parece 
que o processamento da Ação Civil Pública nº 335-2005-802-
10-00-4 na Justiça do Trabalho contraria o decidido na ADI 
3.395-MC. Assim me posiciono porque, a princípio, não se 
revestiu de caráter estatutário a relação jurídica que pren-
dia os tais ´professores indígenas´ ao Estado do Tocantins.” 
[grifos ausentes no original]

Outra questão que não pode ser olvidada diz respeito ao fato de que 
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a Emenda 45/2004 trouxe uma mudança fundamental no que tange à questão 
atinente à competência da Justiça do Trabalho, haja vista ter esta passado a 
julgar, a partir da Emenda, as “ações oriundas da relação de trabalho” e 
não mais apenas, como era antes, entre “trabalhadores e empregadores”, o 
que demonstra seu nítido intuito ampliativo da competência daquela Justiça 
especializada.

Independentemente disso, faz-se mister lembrar que, mesmo antes da 
referida Emenda Constitucional, já era pacífico o entendimento no sentido de 
que a Justiça do Trabalho tinha competência, sim, para tratar das contratações 
irregulares de trabalhadores no âmbito da Administração Pública, até porque 
estes, não tendo preenchido os requisitos necessários para sua regular contra-
tação, não podem vir jamais a ser considerados estatutários ou, caso se prefira 
– tomando por base a terminologia adotada na liminar concedida na ADI 3395 
–, “estatutários típicos”.

Nesse sentido, convém observarmos como vinha se manifestando, há 
vários e vários anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, ao apreciar 
tal questão em sede de conflitos de competência, esposava entendimento pací-
fico quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações 
envolvendo contratações irregulares de “servidores” públicos, sem submissão 
ao necessário certame. Exatamente isso o que se observa, a título ilustrativo, a 
partir da leitura da decisão abaixo transcrita, proferida ainda no ano de 20032:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍzOS ESTADUAL E 
TRABALHISTA. SERVIDOR MUnICIPAL COnTRATA-
DO APÓS A CF/88 SEM APROVAçÃO EM COnCURSO 
PÚBLICO. COMPETÊnCIA DA JUSTIçA TRABALHIS-
TA. PRECEDENTES.
Em se tratando de relação de emprego decorrente de contra-
tação irregular, ou seja, sem prévia aprovação em concurso 
público, não obstante tenha o Município adotado o Regime 

2 Mais recentemente, já no final do ano de 2006, em decisão que fora publicada na edição do DJ de 04.12.2006, ou seja, 
mesmo após a confirmação da liminar na MC-ADI 3395 pelo Plenário do STF, o Superior Tribunal de Justiça assim 
se manifestou: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM PRÉVIA 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. 1. Hipótese em que a reclamante começou a trabalhar para o Estado de Alagoas sem prévia aprovação em 
concurso público, ou seja, irregularmente, e assim permaneceu por mais de 20 (vinte) anos. Não se trata, portanto, de 
contratação temporária mediante lei especial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso tal, 
por não ocupar a funcionária cargo público, a relação entre ela e o poder público é disciplinada pela Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT e não por normas estatutárias, competindo, portanto, à justiça especializada o julgamento da 
lide. 3. Agravo regimental improvido”. (Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 66272;AL) [grifou-se]
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Jurídico Estatutário, a competência para processar e julgar 
o pleito é da Justiça Trabalhista. Precedentes. Agravo regi-
mental desprovido.” (STJ, AGRCC – 33709, 3ª Seção, Rel. Min. 
Felix Fischer, DJU:01/09/2003, p.:216) [grifos acrescidos]

Impossível ser mais claro que a decisão supra transcrita, a qual enfren-
ta a questão de maneira expressa, não deixando sequer margem para alguma 
eventual interpretação em sentido distinto.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), por sua vez, também já ti-
nha entendimento pacificado, inclusive, diante das reiteradas decisões nesse 
sentido em inúmeros casos concretos, fora o mesmo fixado em Súmula e em 
Orientação Jurisprudencial.

No que tange à Súmula, convém ressaltar o teor do verbete sumulado 
sob o número 3633, o qual, ao tratar dos direitos dos trabalhadores que tenham 
sido contratados irregularmente por entes da Administração Pública, já deixa 
claro, evidentemente, que a competência seria da Justiça do Trabalho para 
apreciar e julgar tais casos, até porque se não tivesse tal competência, não 
seria lógico definir quais direitos teriam os referidos trabalhadores.

quanto à Orientação Jurisprudencial (OJ), por sua vez, o entendimento 
se mostrava ainda mais nítido, ainda que isso nem fosse necessário diante da pa-
cificidade – chamemos assim – da questão. Nesse sentido, vejamos como era a 
redação da OJ no 205, da Seção de Dissídios Individuais no 1 (SDI-I), do TST:

“COMPETÊnCIA MATERIAL. JUSTIçA DO TRABA-
LHO. EnTE PÚBLICO. COnTRATAçÃO IRREGULAR. 
REGIME ESPECIAL. DESVIRTUAMEnTO.
I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho 
dirimir dissídio individual entre trabalhador e ente público se há 
controvérsia acerca do vínculo empregatício. 
II - A simples presença de lei que disciplina a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da CF/1988) 
não é o bastante para deslocar a competência da Justiça do Tra-
balho se se alega desvirtuamento em tal contratação, mediante a 

3 Súmula 363, do TST: “Contrato Nulo. Efeitos. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprova-
ção em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e 
dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” 
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prestação de serviços à Administração para atendimento de ne-
cessidade permanente e não para acudir a situação transitória e 
emergencial.” [grifos ausentes no original]

É bem verdade que a referida Orientação Jurisprudencial passou a ter 
tal redação em abril de 2005, ou seja, logo em seguida à Emenda no 45. Não 
se pode negar, contudo, que para se chegar a um verbete de jurisprudência 
consolidada de uma Corte Superior necessário se faz, antes, que tenham sido 
proferidas reiteradas decisões no mesmo sentido, o que deixa mais do que 
claro o entendimento do TST acerca dessa questão. 

Indubitável, pois, que antes da multicitada Emenda Constitucional no 
45, não havia dúvida alguma da jurisprudência pátria quanto à competência 
nessas questões, que era, nos casos em que se tratava de contratações irregu-
lares por parte de entes da Administração Pública – independentemente de ser 
adotado, sob o aspecto formal, o regime estatutário –, inquestionável e pacifi-
camente da Justiça do Trabalho. 

Não tem lógica, portanto, com o devido respeito aos eventuais posi-
cionamentos em sentido contrário, imaginar que uma suposta inconstituciona-
lidade formal da referida Emenda pudesse retroagir a tal ponto que viesse a 
alterar o entendimento existente antes da promulgação daquela.

Foge, assim, a toda e qualquer razoabilidade admitir-se que, pela via 
do controle concentrado de constitucionalidade, fosse possível reduzir a com-
petência da Justiça do Trabalho a patamares inferiores aos existentes antes da 
promulgação da Emenda 45, a uma interpretação que sequer se coaduna com 
a redação anteriormente existente na Constituição.

Ora, mas é de sabença geral que, ainda que existente a inconstitucio-
nalidade, o texto do dispositivo constitucional só poderia, no máximo, voltar 
à redação anterior.

Não se concebe, de fato, que a suposta inconstitucionalidade venha a 
ter o poder de revogar até mesmo o texto anterior, originário ou não, da Carta 
Magna.

Num exercício de interpretação, imaginemos a pior das hipóteses pos-
síveis quanto à validade da Emenda 45/2004, que seria a sua inconstitucio-
nalidade como um todo. Em tal hipótese, o que ocorreria era que o texto da 
Constituição voltaria à sua redação anterior, o que levaria, evidentemente, ao 
entendimento e interpretação de todas as questões nos moldes existentes antes 
da promulgação da mencionada Emenda.

Observe-se bem: essa seria a pior das hipóteses, aqui admitida a títu-
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lo meramente argumentativo, até porque, no caso concreto, não houve nem 
de longe declaração de inconstitucionalidade de todo o texto produzido pelo 
constituinte derivado, haja vista ter se limitado o Pretório Excelso, conforme 
já supra aduzido, a dar uma interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da 
Carta Magna. 

E mesmo no pior cenário, acima descrito, ainda assim se retornaria 
ao entendimento anterior à Emenda, sendo que tal entendimento, por sua vez, 
conforme já amplamente demonstrado, reconhecia, sem sombra de toda e 
qualquer dúvida, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 
os casos envolvendo contratações irregulares de trabalhadores, os quais, dada 
a nulidade ínsita às suas respectivas contratações, não poderiam jamais ser 
rotulados de estatutários.  

Incompreensivelmente, contudo, e mesmo tendo a Suprema Corte, em 
julgamento ocorrido em 05 de abril de 2006 – quando o Plenário daquele 
Pretório se reuniu e referendou a liminar que havia sido concedida pelo Min. 
Jobim nos autos da MC-ADI 3395 –, deixado claro que o que não seria da 
competência da Justiça do Trabalho seriam apenas os casos envolvendo o Po-
der Público e servidores que lhe fossem vinculados por relações estatutárias 
ou jurídico-administrativa em sentido estrito, ainda assim veio a ser posterior-
mente dada uma interpretação extremamente ampla a tal posicionamento, em 
sentido oposto, inclusive, ao que o próprio STF já havia decidido.

Faz-se essa afirmação porque, nos termos da decisão do Plenário do 
Pretório Excelso, toda e qualquer relação de trabalho existente no âmbito da 
Administração Pública que não envolvesse os trabalhadores submetidos a re-
lação estatutária típica – para o que, como se sabe, imprescindível se mostra 
o preenchimento de toda uma série de requisitos, aí incluída, como regra, a 
prévia submissão e aprovação em concurso público – estaria inserida na com-
petência da Justiça do Trabalho, incluindo-se nesse rol não apenas os casos 
de contratações irregulares – das quais, evidentemente, jamais poderia “nas-
cer” uma relação estatutária típica – realizadas de forma direta, mas também 
aquelas formalizadas por meio de cooperativas ou terceirizações de atividades 
finalísticas, por exemplo.

Aliás, o que o STF deixou claro naquele julgamento foi que até mes-
mo as contratações temporárias, por excepcional interesse público, realizadas 
de forma regular, em consonância com os ditames do inciso IX do art. 37 da 
Constituição (e legislação que venha a regulamentar tal modalidade de con-
tratação no âmbito de cada ente administrativo), até essas, mesmo sem discus-
são quanto a eventual ilegalidade das contratações (proveniente, no mais das 
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vezes, de desvirtuamento das contratações temporárias, por dizerem respeito 
a funções de necessidade permanente da Administração), seriam da compe-
tência da Justiça Especializada Trabalhista.

Para que não reste dúvida quanto ao fato de tal afirmativa não ser 
proveniente de eventual otimismo exacerbado ou interpretação da juris-
prudência tomando por base entendimento próprio, pede-se licença para 
transcrever, de forma literal, trechos de notas taquigráficas produzidas, 
no âmbito do STF, a partir de discussões entabuladas naquele julgamento 
de abril de 2006 entre Suas Excelências, os Ministros da Suprema Corte. 
Observe-se:

“O Sr. Ministro CEZAR PELUSO (Relator): Dou elemento 
histórico para ajudá-lo a compreender. Essa expressão foi tirada 
do voto do eminente Ministro Celso de Mello, intérprete autênti-
co. A impressão que tive é que, no voto da ADI 492, Vossa Exce-
lência quis dizer relação jurídico-administrativo como sinônimo 
de relação estatutária.
O Sr. Ministro CARLOS BRITTO: Exatamente.
O Sr. Ministro CEZAR PELUSO (Relator): É mero reforço.
O Sr. Ministro CARLOS BRITTO: Porque se for assim, aque-
las relações de trabalho instauradas entre o Poder Público e os 
servidores temporários ....
O Sr. Ministro CEZAR PELUSO (Relator): Fora de dúvida 
que é da Justiça do Trabalho.
O Sr. Ministro CARLOS BRITTO: Agora, porque embora ela 
se instaure por efeito de um contrato administrativo, não tem ca-
ráter estatutário, porque, se o tivesse, também não teria o traço da 
contratualidade. Se todo cargo provido estatutariamente é de 
caráter jurídico-administrativo, nem toda relação de traba-
lho de caráter jurídico-administrativo é estatutária. Então, 
quero deixar bem claro que, de fora à parte as investiduras 
em cargo efetivo ou em cargo em comissão, tudo o mais cai 
sob a competência da Justiça do Trabalho. Então, precisando 
o alcance material da decisão, agora posta à nossa apreciação, 
também referendo a decisão do Ministro Nelson Jobim”
(STF/Pleno, ADI 3395-DF, Rel. Min. Cezar Peluso, sem grifos, 
no original) [destaques acrescidos]
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Demonstrado, portanto, que as decisões que vêm sendo reiteradamen-
te proferidas, muitas vezes monocraticamente, por diversos Ministros do STF, 
no sentido de reduzir drasticamente a competência da Justiça do Trabalho, 
mostram-se dissonantes do entendimento do próprio Supremo.

Assim, os casos tratados nas inúmeras Reclamações Constitucionais que 
vêm sendo ajuizadas no STF, inobstante a infinidade de liminares que têm sido 
concedidas pelos doutos Ministros sob o fundamento de preservar a autoridade 
da decisão proferida nos autos da ADI-3395, ao contrário de tal fundamentação, 
vêm, em verdade, mostrando-se em dissonância com o entendimento contido 
naquela Ação Direta de Inconstitucionalidade, numa situação em que se observa 
a interpretação da interpretação da interpretação ... [sem que pareça ter fim], o 
que vem, isto sim, desvirtuando a decisão originária, que não é, definitivamente, 
a que se faz cumprir quando se concede liminar em sede de Reclamação para 
suspender, por exemplo, a tramitação de Ação Civil Pública por meio da qual o 
Ministério Público do Trabalho combate toda uma gama de contratações irregu-
lares realizadas por algum ente da Administração.

Por meio de tal linha de entendimento, tem o Supremo Tribunal Federal, 
portanto, ampliado em demasia a decisão da ADI 3395, de forma a contrariar o 
que havia sido decidido nos votos emitidos por seus próprios Ministros.

3. Repercussões práticas da atuação envolvendo o combate às con-
tratações irregulares no âmbito da administração pública.

Reputa-se oportuno, inicialmente, que teçamos algumas considera-
ções, ainda que breves, acerca dos motivos de tantos gestores públicos virem 
se empenhando demasiadamente em discutir questões processuais – no caso, 
a competência da Justiça do Trabalho ou a sua eventual incompetência – ao 
invés de, como seria mais lógico, debater o mérito em si daquilo que se discute 
nas ações que tratam de contratações irregulares de pessoal praticadas pela 
Administração Pública.

Realmente, pode causar, a alguém mais desavisado ou ingênuo, uma 
enorme estranheza todo esse repúdio dos gestores públicos à competência da 
Justiça do Trabalho, visando não apenas limitar a sua ampliação mas também, 
e em especial, reduzi-la cada vez mais, inclusive tomando por base argumen-
tos equivocados – conforme já amplamente demonstrado supra – que, lamen-
tavelmente, ainda assim vêm obtendo respaldo no âmbito do Judiciário, em 
especial no STF.

Evidentemente que se os gestores se insurgem contra a tramitação das 
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ações na Justiça do Trabalho – chegando em alguns casos a tentar levar a 
patamares absurdamente amplos a decisão proferida na ADI 3395, que trata 
da competência de um ramo do Judiciário, inobstante alguns entes públicos 
tenham tentando “trancar” até mesmo investigações e, por conseguinte, o 
trâmite de Inquéritos Civis Públicos conduzidos pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) – é porque os julgamentos dessa Justiça especializada, assim 
como a atuação do Parquet laboral, estão incomodando.

Tal “incômodo” decorre, como não é difícil de se imaginar, da celeri-
dade inerente à tramitação dos processos na Justiça trabalhista, o que ocorre 
por uma série de fatores, dentre eles o rito ali utilizado, que faz com que, em 
alguns Tribunais Regionais do Trabalho (TRT´s), a exemplo do TRT da 13a 
Região, que abrange o Estado da Paraíba, um processo demore menos de 02 
(dois) meses, em média, para ter seu julgamento de segunda instância.

As Ações Civis Públicas ajuizadas pelo MPT na Justiça do Trabalho, 
portanto, têm, via de regra, tramitação bastante célere, sendo rapidamente pro-
feridas decisões por meio das quais se impede que os gestores continuem a 
se valer das malsinadas contratações irregulares e sejam obrigados a desligar 
os contratados irregularmente, o que, por conseguinte, impede que os maus 
gestores públicos continuem a se utilizar dos cargos públicos como forma de 
se perpetuar no poder, servindo-se dos mesmos como moeda política e como 
forma de inserir nos quadros da Administração toda uma gama de apani-
guados e, ainda, engordar os rendimentos familiares por meio da reiterada 
contratação de parentes e amigos que tantos malefícios trazem à sociedade, 
a qual, além de tudo isso, com a prática de contratar trabalhadores irregular-
mente de forma direta ainda fica impedida de concorrer ao preenchimento 
dos cargos por critérios isonômicos, haja vista serem os mesmos disponibi-
lizados apenas aos chamados “amigos do rei”, trazendo prejuízos também 
para a qualidade dos serviços, haja vista não serem escolhidos os mais aptos, 
ao contrário do que ocorre quando se realiza concursos dotados de critérios 
efetivamente objetivos.

O que se observa, portanto, é que o STF vem sendo reiteradamente 
provocado por gestores públicos inescrupulosos que se apegam a discussões 
processuais para retirar a competência da Justiça do Trabalho sobre tais casos, 
em vez de debaterem o mérito da questão: a adequação de suas condutas à 
Constituição Federal.

Para se ter ideia do risco que isso acarreta, entre o final de 2004 e 
o final de 2008 foram cerca de 500 mil os cargos públicos que passaram a 
ser ocupados por concursados em decorrência de ações movidas pelo MPT. 
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Antes, esses cargos eram solo fértil para apaniguados e cabos eleitorais. E é 
justamente essa atuação que os maus gestores vêm tentando, a todo custo, 
retirar do MPT.

De fato, com a reforma do Judiciário, o MPT passou a incomodar não 
só os interesses escusos de alguns empresários, mas também de maus gestores 
públicos. No final do primeiro semestre de 2008, foram identificadas quase 7 
mil investigações do MPT diante de irregularidades na Administração Públi-
ca, a maioria para impedir que políticos utilizem cargos e empregos públicos 
como moeda eleitoral.

No entanto, os entes públicos têm conseguido, reiteradamente, sus-
pender ações tratando dessas irregularidades na Justiça Trabalho. No final de 
2008, já eram mais de 150 as reclamações no Supremo contra essas ações do 
MPT. Todas ajuizadas por administradores que querem claramente prosseguir 
com as práticas irregulares em detrimento da probidade.

Tais práticas, cada vez mais criativas, buscam contornar as obrigações 
legais da Administração. Gestores adotam critérios meramente subjetivos nas 
contratações, valendo-se de desvios de função, transposição de cargos, con-
tratações diretas sem qualquer processo seletivo, transferências decorrentes de 
discriminação ou perseguição política e outros meios para ampliar seu poder 
além do que lhes fora concedido pelo voto popular, transformando-se em ver-
dadeiros “coronéis”.

Apesar da clareza da liminar proferida na ADI 3395, conforme já 
demonstrado circunstanciadamente no decorrer deste texto, o STF, lamen-
tavelmente, tem adotado entendimento no sentido de afastar a competência 
da Justiça Trabalhista sempre que esteja envolvida a Administração Pública, 
independentemente de a relação ser celetista, tratar-se de terceirização ou de 
outros casos assemelhados.

Essa é a preocupação maior: nas ações suspensas, nem de longe se 
trata de casos relacionados à liminar de 2005. Em nenhuma delas se discutem 
direitos ou deveres decorrentes de relações de caráter estatutário típico.

Os críticos do “inchaço” do funcionalismo estatal tendem a celebrar a 
situação. Mas se enganam. De fato, o Estado não fica mais “enxuto” quando 
cargos que deveriam ser ocupados por servidores concursados são tomados 
pelos chamados “amigos do rei”.

Ao contrário: ao realizar contratações regulares, por concurso, a Ad-
ministração toma o cuidado de contratar apenas o número realmente necessá-
rio, o que não ocorre, evidentemente, quando as vagas são preenchidas para 
uso como “moeda eleitoral”. Em um caso recente, uma Administração Esta-
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dual substituiu 35 mil trabalhadores irregulares por 20 mil concursados, e não 
há notícia de que a redução tenha sido prejudicial à sociedade.

Fica óbvio, portanto, que o empenho dos gestores em prejudicar a atu-
ação do MPT não tem outro intuito senão dar continuidade ao uso político dos 
cargos, notadamente quando se observa que sua principal linha de defesa não 
trata de eventuais alegações de regularidade da situação ou mesmo de pedido 
de prazo para providenciá-la. Na verdade, centralizam todos os esforços para 
retirar a matéria da competência da Justiça do Trabalho, uma vez que obser-
vam que as ações ali ajuizadas são julgadas com celeridade, com consequên-
cias efetivas.

Por outro lado, não podemos deixar de lado que se está a tratar do 
ramo do Judiciário efetivamente vocacionado para tratar de questões relacio-
nadas ao trabalho, haja vista ser para tanto especializado.

É preciso ressaltar, por oportuno, que não se está afirmando que a Jus-
tiça e o Ministério Público não-especializados seriam omissos. Nem de longe. 
Não há, contudo, necessidade de se passar “novas” atribuições e competên-
cias para ramos que já se encontram assoberbados e não teriam condições de 
apreciar, com presteza, a verdadeira enxurrada de novas ações e investigações. 
Mesmo os Juizados Especiais, tidos por sinônimos de agilidade, têm conges-
tionamento superior ao ramo trabalhista do Judiciário, e essa situação seria 
significativamente piorada com a alteração à qual ora nos referimos.

Em suma, caso venha a se consolidar o entendimento pela incompetên-
cia da Justiça do Trabalho para qualquer causa contra a Administração, o pri-
meiro resultado será a demora nos julgamentos, com a consequente prorrogação 
do tempo pelo qual apaniguados e gestores se beneficiarão dos desvios.

Observa-se, assim, que tal entendimento representa um grande retro-
cesso social e técnico na luta pela moralização no serviço público, sendo pre-
ciso que todos os envolvidos e afetados pelos problemas daí decorrentes se 
mobilizem para fazer valer a vontade expressa na Reforma Constitucional, 
que teve por objetivo ampliar a competência da Justiça do Trabalho e não 
reduzi-la, como lamentavelmente vem sendo interpretado. 

4. Influência do entendimento restritivo da competência da Justi-
ça do Trabalho na atuação do Ministério Público do Trabalho em outras 
matérias, distintas do combate às contratações irregulares.

No que concerne à atuação do Ministério Público do Trabalho, eviden-
temente que o combate às malsinadas contratações irregulares é atingida de 
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maneira mais direta. Mas não apenas essa linha de atuação.
Para melhor ilustrar o que se está a afirmar, chama-se a atenção para 

a elogiável atuação dos Membros do Parquet laboral no combate ao traba-
lho infantil, o que vem se dando, muitas vezes, tendo por alvo Municípios e 
outros entes públicos com o intuito de fazer com que estes adotem políticas 
públicas que sejam eficazes para erradicar tal chaga social e histórica que 
ainda hoje mancha nossa realidade, ceifando o futuro de milhões de crianças 
e adolescentes.

Tendo em conta, no entanto, que o STF vem deixando de reconhecer 
a competência da Justiça do Trabalho nos casos que envolvem Administração 
Pública sob um enfoque meramente subjetivo – ou seja: figura um ente da 
Administração na lide, não pode esta tramitar naquela justiça especializada –, 
o que, embora se entenda equivocado, é de fato o que vem ocorrendo, também 
em situações como a supramencionada, da exigência de adoção de políticas 
públicas eficazes para a erradicação do trabalho infantil, mesmo sem se discu-
tir irregularidades na contratação de trabalhadores ou algo que o valha, ainda 
assim está envolvido ente da Administração e isso, por si só, pode vir a afastar 
a competência da Justiça do Trabalho, o que, por conseguinte, prejudica a atu-
ação do Ministério Público do Trabalho também nessa seara.

O mesmo se diga em relação à atuação desenvolvida por Procuradores 
de todo o país visando resguardar um meio ambiente do trabalho equilibrado 
e saudável também no âmbito de entes da Administração Pública (afinal de 
contas, resguarda-se a saúde do trabalhador, independentemente do regime 
jurídico ao qual esteja o mesmo submetido, devendo-se frisar, ademais, que 
o meio ambiente laboral é uno e indivisível, de modo que não é fisicamente 
possível cuidar do mesmo apenas para resguardar a saúde e a segurança do 
trabalho no que tange aos celetistas mas não para os estatutários, até porque 
não se olvida que a presença de celetistas é uma constante nos entes da Ad-
ministração ainda que seus servidores sejam estatutários, notadamente diante 
da existência da terceirização de serviços, mesmo que restritos a vigilância, 
conservação e limpeza, já que tais trabalhadores “terceirizados” e, portanto, 
celetistas, habitam o mesmo ambiente, via de regra, dos estatutários).

É bem verdade que, no que tange à questão envolvendo o meio am-
biente do trabalho, existe a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, a qual 
prescreve que “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham 
como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à 
segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”, sem que se faça qualquer 
restrição atinente ao regime jurídico ao qual se submetem os trabalhadores, se 
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celetista, estatutário ou outro qualquer.
Pode até ser que a existência de tal súmula tenha o condão de fazer pa-

rar essa verdadeira sanha reducionista da competência da Justiça do Trabalho. 
Tomara que sim. Mas não podemos ser tão otimistas.

Afinal, também constitui objeto de verbete sumulado do STF, mais es-
pecificamente de sua Súmula no 734, o não cabimento de reclamação “quando 
já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeita-
do decisão do Supremo Tribunal Federal”. Apesar disso, em muitos dos casos 
em que vêm sendo concedidas liminares em Reclamações por meio das quais 
se suspende a tramitação de feitos na Justiça do Trabalho quando envolvidas 
contratações irregulares de trabalhadores pela Administração Pública, está-se 
diante de execuções de sentenças, o que é precedido, evidentemente, de uma 
decisão transitada em julgado. 

Ademais, é cediço que o acordo judicial homologado equivale à sen-
tença com trânsito em julgado, o que é reconhecido até mesmo pela própria 
legislação pátria (vide, nesse sentido, o teor do parágrafo único do art. 831 da 
CLT). Nada obstante, muitos Municípios firmam acordos com o Ministério 
Público em sede de Ações Civis Públicas e, posteriormente, quando não cum-
prem o pactuado e o órgão Ministerial executa o acordo, com todas as con-
sequências daí inerentes, a primeira medida adotada por parte significativa de 
tais Municípios, numa clara demonstração de má fé – para dizer o mínimo –, 
é ajuizar uma Reclamação no STF por meio da qual se opõem à competência 
da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquele caso, ou seja, o mesmo 
caso no qual aquele ente público firmou um acordo judicial (?!)

Pretende-se demonstrar com isso, apenas, que não é tão raro assim o 
Excelso Pretório vir a ignorar suas próprias Súmulas.

Independentemente dessas considerações, mostra-se forçoso reconhe-
cer que as questões envolvendo o meio ambiente do trabalho e a exigência de 
políticas públicas para erradicação do trabalho infantil têm, cada uma delas, 
um enfoque distinto da discussão que trata do combate às contratações irregu-
lares. De qualquer modo, em se prosseguindo no enfoque subjetivo que vem 
sendo dado à questão, já se antevê um futuro bem sombrio, ainda mais na 
linha de redução cada vez maior da competência da Justiça do Trabalho, seja 
por preconceito com tudo que envolve o Direito do Trabalho e seus operado-
res ou por qualquer outro motivo.

Como se tudo isso não bastasse, a própria atuação do Parquet labo-
ral como custos legis pode vir a ser significativamente esvaziada com esse 
entendimento que retira da competência da justiça trabalhista os casos que 
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abrangem a Administração Pública. Afinal, tirando-se os processos que envol-
vem os entes públicos, não sobram, certamente, muitos feitos para emissão de 
parecer e outras atuações correlatas do MPT como fiscal da lei. 

Indaga-se, pois: é razoável subutilizar toda uma gama de Procuradores 
do Trabalho, Procuradores Regionais do Trabalho e Subprocuradores-Gerais 
do Trabalho que, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribu-
nal Superior do Trabalho, exercem suas relevantes atribuições na condição de 
órgão interveniente? Entende-se que não, mas também esse tipo de atuação 
está seriamente ameaçada com o quadro que ora se nos apresenta. 

Mais amplas do que se pode pensar inicialmente, portanto, são as re-
percussões do afastamento da competência da Justiça do Trabalho para os 
casos em que esteja envolvido ente da Administração Pública.

5. Repercussões da restrição da competência da Justiça do Traba-
lho sob o enfoque da política judiciária

Como já muitas vezes ressaltado acima, em que pese a decisão pro-
ferida na ADI 3395 nem de longe ter tido tal amplitude, o entendimento que 
lamentavelmente vem sendo esposado pela Suprema Corte em reiteradas li-
minares concedidas em sede de Reclamações Constitucionais, tem levado em 
consideração o critério meramente subjetivo, ou seja, estando algum ente da 
Administração Pública Direta no pólo passivo afasta-se, no mais das vezes, a 
competência da Justiça do Trabalho.

Esse entendimento tem chegado até mesmo a situações extremas, 
como o caso de uma Ação Civil Pública (processo no 00551.2008.024.13.00-
8) movida em desfavor do Município de Campina Grande-PB, em razão de di-
versas contratações irregulares de trabalhadores realizadas de forma contumaz 
por tal edilidade, as quais eram formalizadas sob a égide da CLT, inclusive 
com carimbo da Administração Municipal nas CTPS (Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social). 

Pois bem (ou, no caso concreto, “pois mal”), mesmo nessa hipótese, 
por mais estranho – na falta de melhor vernáculo – que seja, tendo em vista 
que os trabalhadores eram regidos pela CLT e tinham CTPS assinadas pelo 
Município, obteve este último uma decisão favorável em sede de liminar em 
Reclamação Constitucional (Recl. Nº 6865), o que acabou por suspender o 
trâmite da Ação Civil Pública, por se entender que não seria a Justiça do Tra-
balho competente para processar e julgar aquele caso.

Tudo isso está a demonstrar, de forma clara, que por mais incompre-
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ensível e dissonante do entendimento esposado na decisão tomada por para-
digma nas Reclamações Constitucionais (ou seja, aquela que fora proferida 
na ADI 3395) que seja, o Pretório Excelso, de fato, vem levando em consi-
deração, nesses casos envolvendo Administração Pública, repita-se, o critério 
meramente subjetivo, o que tem encorajado empresas públicas, que reconhe-
cidamente adotam o regime celetista, a se aventurar em – pasmem – arguir 
uma suposta incompetência em razão da matéria, por mais desarrazoada que 
seja tal tese (vale lembrar: seus empregados são regidos pela CLT), numa es-
tratégia conhecida coloquial e popularmente como “se colar, colou” e, o que é 
pior, em alguns casos acaba “colando”.

Diante, portanto, desse enfoque subjetivo que vem sendo dado pelo 
STF, necessário se faz tecermos algumas considerações quanto às consequên-
cias daí decorrentes.

Como afirmado alhures, o que moveu toda a enxurrada de Reclama-
ções Constitucionais ajuizadas no âmbito do STF ao longo dos últimos anos 
nesses casos envolvendo a ADI 3395 – certamente numa quantidade muito, 
mas muito superior à média de ajuizamento de tal forma de provocação da 
jurisdição da Corte Suprema – foram as tentativas de inúmeros gestores pú-
blicos que, com o intuito de paralisar o trâmite de ações ajuizadas pelo MPT 
na Justiça do Trabalho que não têm outro escopo senão o cumprimento do que 
prescreve a Carta Magna, agarram-se “com unhas e dentes” a discussões pro-
cessuais, sem sequer se preocupar em tratar do mérito propriamente dito, haja 
vista seu escopo ser, em verdade, fazer com que tais ações fiquem paradas, 
de modo a que eles possam perpetuar suas práticas ilícitas no que se refere às 
contratações de pessoal.

Ocorre que, muito embora tenham sido as referidas ações coletivas 
(assim consideradas em seu sentido lato) que incomodaram tanto e ensejaram 
a intensificação dessas discussões, obviamente que o mesmo entendimento 
dado a tais ações deverá ser dado, até por uma questão de coerência, às ações 
individuais.

E é justamente aí que o problema se agrava.
Sim, porque muito embora as ações de cunho coletivo (normalmente 

Ações Civis Públicas) ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho tenham 
uma grande abrangência e, em muitos casos, visem a regularização de milha-
res de cargos públicos, estatisticamente elas não representam um número tão 
elevado de demandas judiciais.

Não é essa, contudo, a realidade diante da qual nos deparamos quando 
observamos as ações individuais ajuizadas na Justiça do Trabalho em face de 
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entes da Administração Pública Direta.
Tomando por base dados obtidos pelo Ministério Público do Trabalho 

junto aos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país, e levando em consi-
deração apenas as ações ajuizadas na Justiça trabalhista no ano de 2007, vê-se 
que, de um total de mais de duas milhões e trezentas mil ações, cerca de 10% 
teriam a Administração Pública como parte, o que representa praticamente um 
quarto de milhão de ações. Isso apenas no ano de 2007!

Se formos verificar a situação concreta de algumas Regiões específi-
cas, a situação mostra-se ainda mais preocupante.

Apenas para ficarmos em alguns exemplos, dentre as ações ajuizadas 
em 2007 nas áreas geográficas abrangidas pela jurisdição dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho da 8a (Estados do Pará e Amapá), 14a (Estados de Ron-
dônia e Acre), 17a (Estado do Espírito Santo), 21a (Estado do Rio Grande do 
Norte) e 22a (Estado do Piauí) Regiões, mais de 30% delas tinham a Adminis-
tração Pública como demandante, sendo que, no caso do Piauí (TRT-22), esse 
número ultrapassou os 45%.

Importante frisar, ainda, que esses números levam em consideração 
apenas os casos em que a Administração Pública, quando no pólo passivo, é o 
demandado principal, de maneira que não estão incluídos, por exemplo, aqueles 
casos de terceirização de serviços, em que se busca a responsabilização ape-
nas subsidiariamente da Administração, muito embora seja forçoso reconhecer 
que, caso se venha a adotar indiscriminadamente o critério subjetivo, como vem 
fazendo o Pretório Excelso, mesmo nos casos de responsabilidade subsidiária 
também se irá acabar por afastar, fatalmente, a competência da Justiça laboral.

Ademais, se atentarmos para os dados levando em conta sua distri-
buição pelas regiões geográficas do país, observamos que nas Regiões Norte 
e Nordeste (lugares em que seu interior apresenta municípios e localidades de 
economia incipiente, o que faz com que prepondere o papel de empregador do 
Poder Público), cerca de 40% e 20% das ações, respectivamente, envolvem a 
Administração Pública.

Se viermos a detalhar ainda mais os dados, irão os mesmos, certamen-
te, causar-nos maior espanto.

Nesse sentido, convém observar que em algumas Varas do Trabalho 
da 21a  Região, tais como as de Pau dos Ferros-RN, Currais Novos-RN e Ma-
cau-RN, as ações envolvendo a Administração Pública Direta chegam a re-
presentar mais de 80% das ações ajuizadas4, existindo ainda algumas outras, 

4 Dados apresentados ao Ministério Público do Trabalho pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 
por meio do Ofício/TRT/CR nº 118/2008, referindo-se os percentuais supra referidos às ações ajuizadas em desfavor da 
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como Goianinha-RN e Ceará Mirim-RN, bem próximas à capital do Estado, 
em que tais números ultrapassam os 60% e 70%, respectivamente.

Por outro lado, embora em algumas regiões, notadamente no Sul e Su-
deste, o percentual de ações em trâmite envolvendo a Administração Pública 
não seja tão alto, os números absolutos, mesmo em tais Regiões, apresentam-
se significativos, nem de longe podendo ser desprezados.

Merece ainda destaque o fato de que, tomando por base o ranking 
das partes com maior número de processos em trâmite no TST, encontramos, 
dentre os dez “primeiros colocados”, 06 integrantes da Administração Pública 
(União, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobrás, INSS e Estado 
de Roraima), sendo 03 deles da Administração Direta ou Autárquica (União, 
INSS e Estado de Roraima).

Se considerarmos, por sua vez, as chamadas “taxas de congestiona-
mento” (que levam em conta, para tentarmos sintetizar, os processos que 
foram ajuizados em um ano e não foram julgados naquele mesmo ano), per-
cebemos que a retirada dessas ações envolvendo Administração Pública da 
competência da Justiça do Trabalho certamente irá sobrecarregar ainda 
mais outros ramos do Judiciário que já se encontram, inquestionavelmen-
te, assoberbados.

Antes de tratarmos de tais taxas propriamente ditas, convém registrar 
o entendimento do Juiz Elton Leme, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJ/RJ), o qual, ao apresentar os dados da pesquisa feita junto aos Tribunais 
Estaduais no painel do seminário “A Justiça em Números”, realizado pelo 
Supremo Tribunal Federal, ressaltou que os indicadores do Conselho Nacio-
nal de Justiça apontam que até 50% de congestionamento há uma situação de 
equilíbrio. Entre 50% e 70% a situação não é boa, mas é gerenciável, enquanto 
que entre 70% e 90% o problema é considerado grave. De acordo com o Juiz, 
quando a taxa de congestionamento processual ultrapassa os 90%, a situação 
é de colapso5.

Pois bem, feitas essas considerações propedêuticas, analisemos os nú-
meros alusivos às já referidas “taxas de congestionamento”.

Os dados da Justiça do Trabalho, extraídos do sítio eletrônico do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), demonstram que tal ramo do Judiciário tem 
taxa de congestionamento inferior a 50% (ou, para sermos mais exatos, de 
46,7%), e isso porque tais dados levam em consideração também a fase de 

Administração Pública Direta no 2º semestre de 2007.
5 Fonte: Notícias STF de 13.05.2005 – Justiça em números - confira os dados da Justiça Estadual. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=64782&caixaBusca=N>
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execução – o que é, inclusive, objeto de críticas por parte de associações de 
magistrados6 –, uma vez que se considerarmos apenas a fase de conhecimento 
tais taxas certamente seriam reduzidas significativamente.

Já a média da Justiça Estadual, tomando por base informações também 
extraídas do site do CNJ, referentes aos Tribunais de Justiça de todo o país, é 
superior a 80%, havendo Estados como os de Alagoas, Bahia e Maranhão, em 
que se ultrapassa os 90%.

Na Justiça Federal, por sua vez, de acordo com a mesma fonte (ou 
seja: o site do CNJ), a média da taxa de congestionamento, tomando por base 
os dados dos 05 (cinco) Tribunais Regionais Federais, também se aproxima 
dos 80% (ou, para sermos mais exatos, alcança 78%), sendo que no âmbito 
da 2a Região (que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo), por 
exemplo, a taxa beira os 90% (ou, mais especificamente, 89,6%).

Se fizermos um gráfico7 tratando dos dados referentes às Justiças do 
Trabalho (JT), Estadual (JE) e Federal (JF), observamos que as taxas de con-
gestionamento da JT são inferiores às dos outros dois ramos do Judiciário em 
TODOS os Estados da Federação. Senão, vejamos:

Conjugando-se, pois, os dados atinentes à enorme quantidade de ações 

6 Nesse sentido, vide o entendimento da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), 
publicado em seu site (www.anamatra.org.br) na seção notícias (dia 13/05/2005), sob o título “Anamatra aponta equívocos 
em relatório ´Indicadores Estatísticos da Justiça’”.
7 Gráfico extraído de apresentação elaborada, em conjunto, pela Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na Administração Pública do Ministério Público do Trabalho (CONAP/MPT) e pela Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), intitulada “Poder Público e Justiça do trabalho”
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em trâmite na Justiça do Trabalho nas quais figura como parte a Administra-
ção Pública, bem como a situação atinente às taxas de congestionamento da 
Justiça Estadual e da Justiça Federal, observamos que, em alguns locais, os 
Tribunais Trabalhistas ficariam “ociosos”, sendo provavelmente necessária a 
extinção de algumas Varas do Trabalho, ao tempo em que, por outro lado, as 
demandas seriam deslocadas para ramos do Judiciário já assoberbados, que 
não conseguem dar conta de suas causas, revelando-se um verdadeiro contra-
senso, além da denegação do direito fundamental a uma jurisdição efetiva aos 
cidadãos cujas causas seriam “deslocadas”.

Essa situação foge à razoabilidade, uma vez que não tem sentido, com 
a devida vênia a quem eventualmente pense de outro modo, que o Judiciário 
pátrio – e por que não dizer o Estado Brasileiro?  – venha a “abdicar” de toda 
uma infraestrutura já existente (a Justiça do Trabalho) e que vem atuando há 
muito tempo e com bastante êxito no combate a irregularidades trabalhistas 
no âmbito da Administração Pública (aí incluído o combate às contratações 
irregulares realizadas por maus gestores públicos), com unidades espalhadas 
por todo o país, deixando parte significativa da mesma ociosa para, ato contí-
nuo, vir a sobrecarregar outros ramos do Judiciário que, de acordo com as suas 
taxas de congestionamento divulgadas no site do próprio Conselho Nacional 
de Justiça, já se encontram em situação próxima do colapso.

Não se concebe, portanto, que se deixe de aproveitar o ramo do Judi-
ciário que atua com reconhecida eficiência nesse campo – até porque se está 
a tratar de relações de trabalho, e a Justiça Trabalhista é especializada para o 
julgamento de causas envolvendo esse tipo de relação –, acabando-se por di-
ficultar ou até mesmo inviabilizar a adoção das providências necessárias para 
tentar evitar o retro aludido colapso.

Consolidando-se, contudo, o entendimento calcado em critérios me-
ramente subjetivos para retirar da Justiça do Trabalho a competência para o 
processamento e julgamento de ações envolvendo Administração Pública, 
ainda que não tratem as causas de relações estatutárias típicas, certamente só 
se estará agravando a situação. 

Afinal, se já se encontra a Justiça “Comum” (Estadual e Federal) con-
gestionada com os processos que têm hoje, o que fará se vier a receber toda 
uma enxurrada de processos da Justiça do Trabalho (lembrando sempre que 
esta última já vem julgando esses feitos de maneira célere e eficaz)?

Realmente, por mais que se esforce este modesto escriba, não con-
segue vislumbrar qualquer razoabilidade nesse tipo de “estratégia”, se é que 
pode ser assim denominada.
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6. Medidas que vêm sendo adotadas visando reverter o quadro atual

Merecem algumas considerações, até mesmo para melhor refletirmos 
acerca do tema, as providências que vêm sendo adotadas no campo político 
– e quanto a isso vale frisar, expressamente, que não se está aqui referindo a 
política partidária ou algo equivalente – tendo por objetivo tentar reverter esse 
entendimento que tem se firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal 
pela maioria dos seus digníssimos Ministros.

6.1. Atuação institucional e associativa

quanto a tais providências, convém ressaltar, prefacialmente, que o 
Ministério Público do Trabalho (MPT), assim como a Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a Associação Nacional dos Magistra-
dos do Trabalho (ANAMATRA), ingressaram como amicus curiae nos autos 
da ADI 3395.

Vale informar, por oportuno, que a ANAMATRA pleiteou sua admis-
são como amicus curiae na retro aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade 
no dia 04/04/2006, o que também fora pleiteado pela ANPT na mesma época, 
mais especificamente no dia 07/04/2009, mesma data do ingresso do MPT, por 
meio de sua então Procuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simón, também 
como amicus curiae na referida ADI.

Oportuno frisar que as medidas que vêm sendo adotadas pelas asso-
ciações e instituições interessadas mostram-se ainda mais relevantes diante 
do fato de que, como se não bastassem os inúmeros argumentos de ordem 
técnico-jurídica já discutidos ao longo da tramitação da ADI por parte das 
entidades que ingressaram como amicus curiae, há de se atentar, conforme 
supra aduzido, para o enorme volume de processos – contados, no mínimo, à 
base de centenas de milhares de feitos – que seriam remetidos para a Justiça 
Comum, tanto Estadual quanto Federal, congestionando ainda mais tais ramos 
do Judiciário, que já se encontram indiscutivelmente assoberbados, além de 
esvaziar, de maneira significativa, a Justiça do Trabalho, notadamente nas re-
giões menos industrializadas do país, onde a Administração Pública figura, em 
verdade, como maior empregadora.

Justamente visando obter dados estatísticos mais completos no que 
tange a tais questões, o MPT, por meio de seu atual Procurador-Geral do Tra-
balho, Otavio Brito Lopes, e da Coordenadoria Nacional de Combate às Ir-
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regularidades Trabalhistas na Administração Pública (CONAP), tem buscado 
obter e organizar as informações respectivas junto aos Tribunais Regionais do 
Trabalho de todo o país, o que vem sendo feito por meio da colaboração das 
respectivas Procuradorias Regionais do Trabalho. 

Além disso, outras medidas, tais como diálogos com parlamenta-
res, magistrados e entidades de classe têm sido adotadas pela Procuradoria-
Geral do Trabalho e pelos representantes da retro aludida Coordenadoria 
Nacional, bem como por diversos Procuradores lotados em todo o país no 
âmbito dos processos em que oficiam, visando reverter o lamentável quadro 
que se vem desenhando, com restrição cada vez maior à competência da 
Justiça do Trabalho.

O fato é que não se compreende como se poderia justificar um en-
tendimento que não tem outro intuito senão reduzir ao mínimo a competên-
cia de tal Justiça especializada, muito embora venha demonstrando a mesma 
excelentes resultados, notadamente por meio do julgamento célere dos casos 
submetidos à sua apreciação. 

De se indagar, portanto, a quem interessa desestruturar e esvaziar a 
Justiça do Trabalho.

Independentemente dessa indagação, a qual se reputa pertinente, e 
nos reportando a outras medidas que vêm sendo adotadas visando alterar o 
entendimento que vem se firmando no âmbito da Suprema Corte, entidades 
ligadas ao Direito do Trabalho, tais como a ANPT, a ANAMATRA e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), além da Associação Latino-Americana de 
Juízes do Trabalho (ALJT), a Associação Luso-Brasileira de Juristas do Tra-
balho (JUTRA), a Academia Nacional do Direito do Trabalho (ANDT) e a 
Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas (ALAL), estiveram 
recentemente – mais especificamente no dia 28/07/2009 – com o Presidente da 
Suprema Corte, Min. Gilmar Mendes, ocasião em que entregaram uma missi-
va intitulada “Carta ao Supremo Tribunal Federal”, por meio da qual ressalta-
ram aquelas entidades sua preocupação, “sobretudo, com perda de históricas 
atribuições da Justiça do Trabalho, e com o consequente deslocamento de 
centenas de milhares de ações que tramitam na Justiça do Trabalho para a 
Justiça Comum, caso prevaleça o entendimento restritivo, acerca da amplitu-
de da Emenda Constitucional nº. 45”.

Algumas de tais entidades, tais como a ANPT, ANAMATRA, ALJT e 
OAB, estiveram no dia seguinte – ou seja: 29/07/2009 – com o Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, ocasião em 
que entregaram missiva semelhante à que havia sido entregue no dia anterior 
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ao Presidente do STF, frisando que “a constatação uníssona foi de que, ape-
sar de a Emenda Constitucional nº 45 revestir-se do espírito ampliador da 
Competência da Justiça do Trabalho, ela vem sendo contrariamente restrin-
gida, com a devida vênia, por respeitáveis decisões do STF e do STJ”.

Outra entidade que vem desempenhando relevante papel, notadamen-
te junto ao Congresso Nacional, visando ampliar a competência da Justiça do 
Trabalho é o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e 
Ministério Público do Trabalho (IPEATRA), que tem atuado de maneira in-
cansável nessa linha, embora lamentavelmente não possua, ainda, assim como 
as demais entidades mencionadas, muito o que comemorar.

6.2. Postura do TST no “enfrentamento” da questão

Como se pôde ver, mostra-se digna de elogios a atuação das supramen-
cionadas entidades e instituições, ainda mais levando em consideração que o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), como Corte que representa a cúpula da 
Justiça do Trabalho no país, não tem demonstrado muito esforço no sentido de 
lutar pela manutenção nem muito menos pela ampliação da competência da 
Justiça do Trabalho. Muito pelo contrário, aliás.

Nesse sentido, devemos observar, antes de mais nada, que nenhum 
outro ramo do Judiciário aceita perder competência. Na realidade, todos eles 
sempre lutaram e continuam a lutar, isto sim, pela ampliação de tais compe-
tências. Com a Justiça do Trabalho, no entanto, infelizmente não é assim.

Não é demais lembrar que toda essa discussão envolvendo a drástica 
redução da competência da Justiça Trabalhista para o processamento e julga-
mento dos casos envolvendo a Administração Pública nasceu a partir de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional de 
Juízes Federais (AJUFE).

Ainda à guisa de ilustração, observamos que os Procuradores da Re-
pública, embora não tenham atuação histórica no combate aos crimes contra 
a organização do trabalho e outros que venham vitimando trabalhadores ao 
longo das últimas décadas – para se ter uma dimensão mais completa do que 
representa tal afirmação, basta tentar pesquisar a jurisprudência atinente a es-
ses tipos de crime, quando se observará que praticamente não existem casos 
no âmbito do Judiciário tratando da matéria, inobstante proliferem, a cada 
minuto, casos práticos de tais condutas, as quais vêm ficando impunes, esti-
mulando, pela própria impunidade, a continuidade da conduta delituosa, prati-
cada diuturnamente por empresários inescrupulosos, tanto “pequenos” quanto 
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“grandes” –, irresignaram-se de maneira quase unânime quando alguns Mem-
bros do Ministério Público do Trabalho,  a exemplo de Procuradores lotados 
nos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Sergipe, para fi-
carmos em alguns exemplos, começaram a ajuizar ações penais na Justiça do 
Trabalho e obtiveram decisões judiciais favoráveis em alguns casos.

Essa situação culminou com a provocação, por meio da Associação 
Nacional dos Procuradores da República (ANPR), do Procurador-Geral da 
República – à época o Procurador Antônio Fernando de Souza –, o qual, por 
sua vez, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tri-
bunal Federal, a famosa ADI 3684, tendo em tais autos sido concedida liminar 
por meio da qual se esposou entendimento no sentido de que seria inconsti-
tucional qualquer interpretação do art. 114 da Constituição Federal que reco-
nhecesse a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações 
criminais, ainda que relacionadas de forma direta com o trabalho (e, portanto, 
vitimando obreiros que veem seus direitos serem vilipendiados sem nada ocor-
rer, ao mesmo tempo em que por se deixar de recolher alguns tributos muitos 
vão para a cadeia, merecendo ainda destaque o fato de que embora para alguns 
possa parecer “exagerado” querer tipificar a conduta dos que cometem delitos 
relacionados ao trabalho, não se pode olvidar que, em tais casos, muitas vezes 
se rouba toda a perspectiva de futuro dos trabalhadores, como se dá naquelas 
fraudes que os impedem de ter reconhecido qualquer direito, inclusive o de se 
aposentar e, assim, envelhecer com alguma, ainda que mínima, dignidade). 

Nada disso tem sido suficiente para “sensibilizar” os nobres Membros 
do Ministério Público que atuam na área criminal, que parecem entender que 
os delitos relacionados ao trabalho são de menor importância, como, na ótica 
de muitos operadores do direito, seria tudo que é relacionado ao Direito do 
Trabalho, direta ou indiretamente.

Pois bem, independentemente de se discutir o acerto ou não, sob o 
ponto de vista técnico, da decisão do STF nos autos da ADI 3684, ajuizada 
pelo Procurador-Geral da República, o fato é que, em mais esse caso, demons-
trou-se que nenhum ramo aceita “perder” competência ou atribuição, mesmo, 
repita-se, não tendo tradição em enfrentar determinadas matérias.

Já a cúpula da Justiça do Trabalho – leia-se: TST –, por sua vez, não 
costuma empreender, ao que parece, qualquer esforço no sentido de resguar-
dar a competência que tem tal ramo especializado do Judiciário, mesmo tendo 
a Justiça trabalhista, no caso das contratações irregulares praticadas no âmbito 
da Administração Pública e das discussões atinentes a eventuais direitos dos 
trabalhadores assim contratados, um histórico reconhecido de centenas de mi-
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lhares (talvez mais) de casos julgados, na maior parte das vezes com elogiável 
celeridade.

Isso, todavia, não parece ter comovido os doutos integrantes daquela 
Corte Superior (TST) no sentido de se esforçar – seja por meio de contatos 
com Ministros do STF, seja por discussões no âmbito legislativo, ou por qual-
quer outro meio lícito válido – para defender a competência da Justiça do Tra-
balho, o que, quando ocorreu, deu-se única e exclusivamente pela persistência 
de alguns magistrados de primeiro (notadamente) e segundo graus, mas não, 
repita-se, por meio do órgão de cúpula, como seria mais lógico.

Prova de tudo que se está a afirmar foi o cancelamento, pelo Pleno do 
TST, no dia 23 de abril de 2009 – e o que é pior: por unanimidade –, da Orien-
tação Jurisprudencial nº 205 (OJ-205) da Seção Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1), que admitia expressamente a competência da Justiça do 
Trabalho “para dirimir dissídio individual entre trabalhador e entre público 
se há controvérsia acerca do vínculo empregatício”, e estabelecia que “a sim-
ples presença de lei que disciplina a contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal) não é o bastante para deslocar a compe-
tência da Justiça do Trabalho se se alega desvirtuamento em tal contratação, 
mediante prestação de serviços à Administração para atendimento de neces-
sidade permanente e não para acudir a situação transitória e emergencial.” 

Não se viu nada além, portanto, de uma atitude extremamente passi-
va, com o devido respeito, por meio da qual uma Corte Superior optou por 
simplesmente desistir de uma competência do ramo da Justiça que é por ela 
capitaneada sem sequer se esforçar para tentar modificar o entendimento que 
vem se firmando na Suprema Corte, para o que contaria, certamente – caso 
resolvesse “abraçar a causa” efetivamente –, com inúmeros argumentos, tanto 
de ordem técnico-jurídica quanto de política judiciária (conforme já supra de-
monstrado), apenas para abordarmos alguns poucos aspectos. 

Nem se tentou, contudo, tal modificação de entendimento e o TST 
achou mais fácil se curvar à gradativa e drástica redução da competência da 
Justiça do Trabalho, inobstante todas as repercussões dessa tendência, inclu-
sive de cunho orçamentário, que será inevitável diante do “apequenamento” 
desse ramo do Judiciário, sem contar os prejuízos para a sociedade como um 
todo, que acaba tendo de deixar de contar com toda uma estrutura já montada 
e capilarizada – que julga com inegável rapidez e alcança, no mais das vezes, 
a tão almejada efetividade processual – para o julgamento de uma infinidade 
de processos, os quais passarão a abarrotar outros ramos da Justiça já asso-
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berbados.

6.3. Providências adotadas no campo legislativo

Mas também verificamos boas notícias, ou ao menos possibilidade 
concreta de surgimento destas, no que tange ao cenário futuro da competência 
da Justiça do Trabalho para os casos envolvendo a Administração Pública, 
notadamente no que concerne às malsinadas contratações irregulares.

quanto a essa questão, merecem alguns comentários uma Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) em trâmite na Câmara dos Deputados desde ou-
tubro de 2008, a PEC nº 294/2008, de autoria do Deputado Eduardo Valverde 
(PT-RO), tendo sido designado relator o Deputado Flávio Dino (PCdoB-MA).

A referida PEC tem por escopo a modificação da redação do inciso I 
do art. 114 da Constituição Federal, para, conforme ressalta sua ementa, “afir-
mar a competência material da Justiça do Trabalho nos dissídios decorrentes 
da contratação irregular na administração pública, em inobservância ao dis-
posto no art. 37, incisos II, V e IX da CRFB.”

Para uma compreensão mais detalhada, mostra-se oportuno a transcri-
ção da redação do retro aludido dispositivo constitucional, já de acordo com o 
proposto na mencionada PEC, a qual passaria a ser a seguinte:

“Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I – as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes 
de direito público externo e da administração pública direta e in-
direta a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive aquelas decorrentes de contratações temporárias (art. 
37, XI), de comissionados (art. 37, V), ou as irregularmente esta-
belecidas ante a ausência de prévio concurso público, em violação 
do disposto no art. 37, incisos II, V e IX (art. 37, § 2o)”.

Vê-se, assim, que, em sendo aprovada tal PEC, a situação certamente 
será solucionada em definitivo, inobstante não fosse sequer necessária, a nos-
so ver, tal providência, haja vista, conforme já dito tantas vezes ao longo do 
presente texto, a decisão do STF na ADI 3395 não ter, nem de longe, afastado 
a competência da Justiça do Trabalho para os casos envolvendo as contrata-
ções irregulares. 

O que vem afastando essa competência, em verdade, vêm sendo as 
decisões proferidas nas Reclamações, o que se mostra de difícil compreensão, 
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haja vista estas últimas, ao menos em tese, prestarem-se à preservação da au-
toridade da decisão da Suprema Corte (no caso, a decisão proferida na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade), sendo que tal decisão, como já demonstrado, 
nem de longe teve a amplitude que se vem dando nas Reclamações, até por-
que, repita-se, em se reconhecendo uma suposta inconstitucionalidade formal, 
o máximo que poderia ocorrer era retornar à situação anterior à promulgação 
da Emenda Constitucional 45, e não havia, antes, conforme também já com-
provado, essa restrição à competência da Justiça especializada trabalhista para 
os casos em que se discutem contratações irregulares de pessoal por parte da 
Administração Pública. Nem de longe.

Relevante ressaltar que na justificativa apresentada pelo autor da PEC 
294/2008, Deputado Valverde, ressalta Sua Excelência, com bastante proprie-
dade, que o encaminhamento de todas as ações envolvendo trabalhadores vin-
culados à Administração Pública para ramos do Judiciário distintos do traba-
lhista compromete os ideais que nortearam a Reforma do Judiciário. 

Nesse sentido, observemos como se manifestou o parlamentar Federal:

(...) Com efeito, todo compromisso da Reforma do Judiciário foi 
voltado à qualidade da prestação jurisdicional, mais especifica-
mente com o princípio da tempestividade da tutela jurisdicional. 
Donde se conclui que a justificativa para a ampliação da compe-
tência da Justiça do Trabalho não se traduz em um simples redi-
mensionamento da jurisdição estatal, mas, ao contrário, tem por 
mira oferecer ao jurisdicionado uma estrutura judiciária capaz 
de solucionar mais rapidamente a demanda levada a Juízo.
E essa maior agilidade da Justiça do Trabalho decorre justamen-
te de sua especialização, uma vez que tem um procedimento 
menos complexo que o estabelecido no Processo Civil e porque 
o magistrado trabalhista detém uma natural vocação para atuar 
nessa seara do direito que envolve o trabalho humano.”

Tais comentários se mostram em perfeita sintonia, ressalte-se, com a 
postura do Conselho Nacional de Justiça, que vem empreendendo visitas a 
Tribunais e juízos de primeiro grau em todo o Brasil cobrando o cumprimento 
de metas, notadamente no que tange ao julgamento de processos que já trami-
tam no Judiciário há vários anos. Por que retirar, portanto, processos de uma 
justiça que os julga com celeridade e com excelentes resultados para passar 
para outras que enfrentam uma série de problemas no que tange ao atraso em 
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tais julgamentos? Realmente difícil de compreender.
A PEC 294/2008, todavia, ainda tem um longo caminho a percorrer, 

haja vista sua tramitação ter apenas se iniciado, muito embora devamos reco-
nhecer que teve um início bem auspicioso. 

De fato, o Relator da referida PEC, Deputado Flávio Dino, apresen-
tou parecer no início do mês de julho de 2009 – mais especificamente em 
02/07/2009 – por meio do qual manifestou-se “favoravelmente à admissibili-
dade da Proposta de Emenda à Constituição no 294, de 2008, e da Proposta 
de Emenda à Constituição no 328, de 2009, apensada” 8.

Podem arguir alguns menos otimistas que as conclusões do parecer 
apresentado pelo Relator da PEC não significam, necessariamente, boas no-
tícias, já que essa sua primeira análise referir-se-ia, mal comparando, a um 
mero “juízo de admissibilidade”, nada impedindo que ele mesmo, relator, ve-
nha a se manifestar contrariamente ao “mérito” da proposta, quando vier este 
a ser votado. 

Não entendemos ser essa, contudo, a melhor interpretação de seu po-
sicionamento, até porque, ao longo do parecer, o relator da PEC já ressaltou, 
expressamente, seu entendimento favorável quanto à proposta em si, e não ape-
nas no que tange ao atendimento dos pressupostos constitucionais e regimentais 
exigidos. Senão, observemos o seguinte trecho do mencionado parecer:

“(...) Cumpre destacar a importância desta proposta. Com efeito, 
trata-se de importante reconhecimento de direitos aos inúmeros 
funcionários contratados pela Administração Pública de forma 
temporária ou comissionada, que se encontram, como bem res-
salta o autor da presente PEC, em ´um verdadeiro limbo jurídi-
co´, não havendo regras claras que lhes informem qual o órgão 
judiciário é competente para julgar eventuais ações oriundas de 
suas relações de trabalho. A admissibilidade permitirá um me-
lhor exame na instância própria, no caso, Comissão Especial 
constituída para pronunciamento de mérito.”

Começou bem, portanto, a tramitação da PEC, mas o caminho a ser 
percorrido, temos de ser realistas, não é nada curto.

8 No que tange a esta última Proposta de Emenda Constitucional mencionada, a PEC 328/2009, consiste a mesma em uma 
proposta de autoria do Deputado Valtenir Pereira (PSB-MS), apresentada em 17/02/2009, a qual, conforme reconhecido 
no parecer do Deputado Flávio Dino, “tem intuito semelhante e, portanto, tramita em conjunto com a PEC 294”, tendo 
sido determinado, ademais, o apensamento das duas Propostas pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o que se 
deu em 04/03/2009.
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7. À guisa de conclusão

Como se observa, vem se interpretando cada vez mais restritivamente 
a questão atinente à competência da Justiça do Trabalho, notadamente no que 
tange às questões envolvendo o combate às contratações irregulares no âmbito 
da Administração Pública, o que se mostra de difícil compreensão quando se 
constata que, ironicamente, essa situação se intensificou após a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 45, cujo intuito foi, originalmente, o de ampliar 
a competência de tal ramo especializado do Judiciário.

Observa-se, assim, que tal entendimento parte de uma aplicação equi-
vocada do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da 
ADI 3395, a qual afastou a competência da Justiça do Trabalho tão somente 
para apreciar e julgar relações de trabalho mantidas entre a Administração 
Pública e servidores a ela vinculados por relação estatutária típica, a qual, evi-
dentemente, não se configura numa contratação nula, que, embora continue a 
consistir numa relação de trabalho, não poderá jamais ser dotada de natureza 
jurídico-administrativa típica, diante do não preenchimento de pressuposto 
objetivo essencial, tal como se dá quando se está diante da ausência de prévia 
submissão e aprovação no necessário certame.

Não se olvida, ademais, que, mesmo antes da Emenda Constitucional 
nº 45, já era pacífico o entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho 
tinha competência para tratar das contratações irregulares de trabalhadores no 
âmbito da Administração Pública, o que não comportava maiores discussões, 
por exemplo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação 
de tal questão em sede de conflitos de competência, o mesmo se dando no 
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o qual já tinha pacificado seu enten-
dimento por meio da Súmula nº 363 e da Orientação Jurisprudencial no 205, 
da Seção de Dissídios Individuais no 1 (SDI-I).

Foge, portanto, à razoabilidade entender-se que uma suposta incons-
titucionalidade formal de uma Emenda Constitucional poderia retroagir a tal 
ponto que viesse a alterar o entendimento existente antes da promulgação da-
quela, razão pela qual não se pode admitir como lógico que, pela via do con-
trole concentrado de constitucionalidade, seja possível, no caso do qual ora se 
trata, reduzir a competência da Justiça do Trabalho a patamares inferiores aos 
existentes antes da promulgação da Emenda 45, até porque, ainda que existen-
te a inconstitucionalidade, o texto do dispositivo constitucional só poderia, no 
máximo, voltar à redação anterior.
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Como se tudo isso não bastasse, foi o próprio Plenário do STF quem, 
em sessão na qual referendou a liminar que havia sido concedida pelo Min. 
Jobim nos autos da MC-ADI 3395, ressaltou, conforme se depreende da sim-
ples leitura das notas taquigráficas daquele julgamento, que as relações de-
correntes de contratações temporárias, por exemplo, independentemente de 
serem regulares ou não, seriam julgadas pela Justiça obreira, tendo o Min. 
Cezar Peluso, inclusive, ressaltado que a competência para apreciar e julgar 
tais casos “fora de dúvida que é da Justiça do Trabalho”.

Inobstante os relevantes argumentos técnico-jurídicos existentes para 
tentar reverter o quadro que se vem delineando, pôde-se observar, ainda, que 
muitos dos gestores que costumam se valer das malsinadas contratações irre-
gulares empenham-se muito mais em discutir questões processuais (no caso, 
a suposta ausência de competência da Justiça do Trabalho) que tratar de even-
tuais alegações de regularidade da situação ou mesmo de pedido de prazo 
para providenciá-la, centralizando, portanto, todos os esforços para retirar o 
julgamento da matéria da Justiça do Trabalho, uma vez que observam que as 
ações ali ajuizadas são julgadas com celeridade.

Insurgem-se, portanto, quanto ao fato de as Ações Civis Públicas ajui-
zadas pelo Ministério Público do Trabalho em tal ramo especializado do Ju-
diciário terem, via de regra, tramitação bastante célere, sendo rapidamente 
proferidas decisões por meio das quais se impede que os gestores continuem a 
se valer das malsinadas contratações irregulares e sejam obrigados a desligar 
os contratados irregularmente, o que, por conseguinte, impede que os maus 
gestores públicos continuem a se utilizar dos cargos públicos como forma de 
se perpetuar no poder, servindo-se dos mesmos como moeda política e como 
forma de inserir nos quadros da Administração toda uma gama de apaniguados 
e, ainda, engordar os rendimentos familiares por meio da reiterada contratação 
de parentes e amigos que tantos malefícios trazem à sociedade. 

É exatamente isso que está ocasionando tanto incômodo, o que re-
presenta um grande risco para a sociedade, notadamente quando se observa o 
grande número de cargos públicos que têm passado a ser ocupados por con-
cursados em decorrência de ações movidas pelo Parquet laboral.

A situação se mostra ainda mais preocupante quando se observa que a 
atuação do Ministério Público do Trabalho em outras matérias que envolvem a 
Administração Pública, tais como a exigência de adoção de políticas públicas 
eficazes para a erradicação do trabalho infantil, ou a promoção de um meio 
ambiente do trabalho equilibrado e saudável para os integrantes da Adminis-
tração Pública ou, ainda, a própria atuação como custos legis, também estão 
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seriamente ameaçadas com esse entendimento que vem se firmando no âmbito 
do Pretório Excelso, o qual tem levado em consideração critérios meramente 
subjetivos para restringir a competência da Justiça trabalhista.

Também há, ademais, sérias e graves repercussões da restrição da 
competência da Justiça do Trabalho quando se observa a questão sob o enfo-
que da política judiciária, até porque muito embora toda a discussão restritiva 
da competência tenha se intensificado a partir de ações coletivas (assim con-
sideradas em seu sentido lato) movidas pelo Ministério Público do Trabalho, 
obviamente que o mesmo entendimento dado a tais ações deverá ser dado, até 
por uma questão de coerência, às ações individuais. 

E aí o problema se agrava enormemente, haja vista se estar a tratar de 
um número elevadíssimo de ações, contado no mínimo à base de centenas de 
milhares, as quais, caso venham a ser simplesmente remetidas para os demais 
ramos do Judiciário, irão inviabilizar o funcionamento dos mesmos, que já se 
encontram, de acordo com dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, à 
beira de um colapso, de modo que não há muita lógica em se “abdicar” de toda 
uma infraestrutura já existente (a Justiça do Trabalho) e que vem atuando há 
muito tempo e com bastante êxito no combate a irregularidades trabalhistas no 
âmbito da Administração Pública, com unidades espalhadas por todo o país, 
deixando parte significativa da mesma ociosa para, ato contínuo, vir a sobre-
carregar outros ramos do Judiciário historicamente congestionados e que já 
não têm condições de julgar com celeridade os processos que ali já tramitam 
atualmente.

quanto às medidas que vêm sendo adotadas visando reverter esse qua-
dro, observa-se que há um intensivo trabalho institucional, notadamente por 
parte do Ministério Público do Trabalho, e associativo, a exemplo daquele 
desenvolvido pela ANPT, ANAMATRA, IPEATRA, OAB, ALJT, JUTRA, 
ANDT, ALAL, dentre outras, as quais vêm envidando esforços junto ao STF, 
STJ, Congresso Nacional e por outros meios correlatos, inclusive tendo ha-
vido o ingresso, no caso da Procuradoria Geral do Trabalho, da ANPT e da 
ANAMATRA, como amicus curiae nos autos da ADI 3395.

O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não “abraçou a causa”, 
haja vista não ter empreendido maiores esforços no sentido de resguardar a 
competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar casos envolvendo 
contratações irregulares de pessoal praticadas no âmbito da Administração 
Pública, tendo chegado, até mesmo, a cancelar, em abril do corrente ano de 
2009, a OJ 205, da SDI-1, que regulava a matéria e reconhecia a competência 
da Justiça obreira para tais casos, demonstrando, assim, uma atitude extrema-
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mente passiva, com o devido respeito, por meio da qual uma Corte Superior 
optou por simplesmente desistir de uma competência do ramo da Justiça que 
é por ela capitaneada sem sequer se esforçar para tentar modificar o enten-
dimento que vem se firmando na Suprema Corte, para o que contaria, certa-
mente, com inúmeros argumentos, tanto de ordem técnico-jurídica quanto de 
política judiciária. 

Achou mais fácil o TST, contudo, curvar-se à gradativa e drástica re-
dução da competência da Justiça do Trabalho, inobstante todas as repercus-
sões dessa tendência, inclusive de cunho orçamentário, que será inevitável 
diante do “apequenamento” desse ramo do Judiciário, sem contar os prejuízos 
para a sociedade como um todo, que acaba tendo de deixar de contar com toda 
uma estrutura já montada e capilarizada para o julgamento de uma infinidade 
de processos, os quais passarão a abarrotar outros ramos da Justiça já asso-
berbados.

Inobstante tal cenário não muito animador, existem algumas boas no-
tícias no campo legislativo, notadamente diante da tramitação conjunta das 
PEC´s 294/2008 e 328/2009, as quais buscam alterar a redação do inciso I 
do art. 114 da Constituição Federal, para afirmar a competência material da 
Justiça do Trabalho nos dissídios decorrentes de contratações irregulares rea-
lizadas no âmbito da Administração Pública, em inobservância ao disposto no 
art. 37, incisos II, V e IX da Carta Magna.

Com satisfação, portanto, verificamos que existe luz no fim do túnel, 
notadamente diante da recente apresentação de parecer pelo relator das refe-
ridas PEC´s, o qual se manifestou favoravelmente às mesmas, e não apenas 
no que tange ao atendimento dos pressupostos constitucionais e regimentais 
exigidos, mas também já tecendo comentários destacando a importância das 
propostas em seu aspecto “meritório”.

Constata-se, assim, haver plausíveis esperanças de uma alteração do 
lamentável quadro que vem se delineando ao longo dos últimos anos, ade-
quando a situação aos ditames da Reforma do Judiciário, que teve por escopo 
a busca de uma maior racionalidade do sistema jurisdicional e das tão almeja-
das celeridade e efetividade processuais.
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PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA: 
AnÁLISE DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO InFIEL 

PROVEnIEnTE DE EXECUçÃO TRABALHISTA

Rubens Fernando Clamer dos Santos Júnior1

Introdução

O presente estudo visa abordar o instituto da prisão civil no sistema 
jurídico brasileiro, sobretudo a partir da análise do Pacto de São José da Costa 
Rica, que foi ratificado pelo Brasil e incorporado ao nosso ordenamento jurí-
dico brasileiro por meio de Decreto-Legislativo. 

A matéria ganha importância nestes últimos anos em razão da modi-
ficação de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar a prisão 
civil do depositário infiel nas hipóteses de alienação fiduciária. 

Desse modo, buscaremos analisar o instituto nas execuções trabalhis-
tas, na hipótese de configuração do depositário infiel. Com isso, será feita o 
exame dos posicionamentos estabelecidos pelos Tribunais, em especial pelo 
STF, bem como do instituto da prisão civil, desde os primórdios até o seu re-
conhecimento na Constituição Federal de 1988. 

Necessariamente teremos que ingressar no estudo da natureza jurídica 
do crédito trabalhista e também nas espécies de depósitos, a fim de estabelecer 
as suas respectivas diferenças e finalidades. Esta abordagem ganha relevo por-
que atualmente se impõe a necessidade de buscarmos mecanismos eficientes e 
eficazes ao processo, quando chamado o Estado a tutelar os direitos violados. 

Desse modo, pretenderemos demonstrar a previsão constitucional da 
prisão civil do depositário infiel - devedor de alimentos oriundos de uma exe-
cução trabalhista. Para isto, teremos que examinar os verdadeiros objetivos, 
premissas e valores estabelecidos no Pacto de São José da Costa Rica, consta-
tando que tais premissas são também aquelas estabelecidas na própria Consti-
tuição Federal, bem como nos fundamentos do Direito do Trabalho. 

1 Juiz do Trabalho do TRT da  4ª Região - Titular da Vara de Frederico Westphalen, Especialista em Direito e Processo do 
Trabalho pela UNISC-RS, mestrando em Direito pela PUC-RS, professor convidado de Direito e Processo do Trabalho 
de diversas instituições. 
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Assim, a partir da devida interpretação sistemática do Pacto de São 
José da Costa Rica, poderemos sustentar que este Tratado Internacional de Di-
reitos Humanos não tem como condão proteger o devedor trabalhista – quando 
este assume o encargo de depositário fiel do bem penhorado, cujo bem servirá 
para efetividade das decisões judiciais, visando alcançar tutela efetiva ao tra-
balhador, quando este trabalhador não teve o pagamento dos seus respectivos 
salários em razão do trabalho prestado. 

1. A prisão civil no sistema jurídico brasileiro. Breve Histórico.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece regra geral proibitiva da 
prisão civil por dívida. Antes de chegarmos ao sistema atualmente vigente 
faz-se mister uma análise do passado, das evoluções e involuções acerca deste 
instituto, nos diversos ordenamentos que se seguiram, para melhor compreen-
são deste instrumento coercitivo.

No regime imperial o processo civil estava regulado pelas Ordenações 
Filipinas, não havendo previsão acerca da prisão civil por dívida. Esta siste-
mática perdurou durante este período, em que esteve em vigor a Constituição 
Federal de 1824, que não dispunha a respeito deste instituto. A primeira Cons-
tituição da república, de 1891, também não disciplinou a matéria, mas con-
feriu aos Estados competência para legislarem sobre legislação processual. A 
partir deste momento, o regulamento nº 737 de 1850 previa a possibilidade de 
prisão do depositário, caso não restituísse o bem depositado ou o equivalente 
em dinheiro. 

Em 1917, a partir da vigência do respectivo Código Civil, foi admiti-
da expressamente a prisão civil, tanto nos casos de depósito voluntário como 
também de depósito necessário (art. 1.287).  A Constituição Federal de 1934 
proibia a prisão por dívidas, multas e custas. Então, com a vigência simultânea 
do Código Civil e da Constituição Federal de 1934, passamos a ter, em prin-
cípio, institutos conflitantes sobre o mesmo tema, dispondo o Código Civil a 
possibilidade da prisão e a Constituição Federal a vedação da prisão por dívida. 
Interessante, e oportuna para o atual momento, a decisão do Supremo Tribunal 
Federal na época, quando entendeu que a prisão do depositário não poderia ser 
considerada prisão por dívida, sendo apenas um meio compulsório de restitui-
ção do depósito. Manteve-se assim a possibilidade de prisão prevista no Código 
Civil, mesmo com a vedação da prisão por dívida trazida na Constituição, já que 
aquela modalidade de prisão não era considerada prisão por dívida. 

A Constituição Federal de 1937 dispôs em sentido contrário à Cons-
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tituição Federal de 1934, não vindo a proibir a prisão por divida, autorizando 
que a matéria fosse disciplinada por legislação ordinária. As Constituições de 
1946 e de 1967, esta com a emenda nº 1/69, retornaram a sistemática anterior, 
vindo a possibilitar a prisão do depositário infiel e do devedor de alimentos, 
na forma da lei.2 

2. A prisão civil e a Constituição Federal de 1988

Dispõe o inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal: 

não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentí-
cia e a do depositário infiel; 

A Constituição Federal de 1988 manteve o texto das Constituições 
anteriores, vindo a suprimir apenas a expressão “na forma da lei”, que justa-
mente visava remeter para a legislação infraconstitucional a regulamentação 
do seu conteúdo e o regramento procedimental desta medida coercitiva. 

Conclui-se, desde já, que o constituinte originário de 1988 não reme-
teu para o legislador infraconstitucional a regulamentação da matéria, optando 
por disciplinar de forma clara e precisa a vedação da prisão civil por dívidas e 
autorizando esta prisão em duas situações excepcionais, nos casos do deposi-
tário infiel e do devedor de alimentos. 

A legislação ordinária que temos a respeito, atualmente, não vem a 
regulamentar a matéria, cuja regulamentação é desnecessária e até mesmo in-
constitucional, já que foi o constituinte originário quem disciplinou as hipóte-
ses de vedação e de cabimento da prisão civil. A legislação ordinária existente 
apenas traz regras procedimentais, não a respeito das hipóteses de cabimento e 
de vedação, mas apenas relativas ao cumprimento do preceito constitucional, 
como o procedimento para se chegar nesta sanção, o regime da pena, a sanção, 
dentre outros aspectos procedimentais. 

3. O Pacto de São José da Costa Rica e a prisão civil

Dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhe-

2 Cf. retrospectiva histórica trazida por BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no 
direito brasileiro. 2008. 209 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008, p. 32-33. 
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cida como o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 7º, 7: 

Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita 
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em 
virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

O Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado ao ordenamento 
jurídico brasileiro em 1992, através do Decreto-legislativo nº 27, de 19923: 

Art. 1º: É aprovado o texto da Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José da Cos-
ta Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da Conferên-
cia especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. 

Com a incorporação do Pacto de São José ao sistema jurídico bra-
sileiro, passou-se a discutir os efeitos reflexos decorrentes desta incorpora-
ção. Em um primeiro momento, através da interpretação conjunta do texto 
constitucional e do texto contido no pacto, a jurisprudência das cortes su-
periores manteve seus posicionamentos sobre a prisão civil, cujo entendi-
mento continuou pacífico por alguns anos. Entretanto, nos últimos anos, a 
jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, modificou o 
seu posicionamento, passando a dar outra interpretação à matéria, a partir da 
recepção do Tratado em voga.4 

Sem sombra de dúvidas, a recepção do Tratado Internacional pelo 
Brasil representa uma evolução em matéria de direitos humanos pelo nosso 
ordenamento, na medida em que seu texto busca consagrar instrumentos e 
medidas melhores e mais eficazes de defesa dos direitos humanos. Passa a ser 
tarefa da doutrina e da jurisprudência uma adequada interpretação sistemática 
do pacto, não apenas das normas em si dispostas, mas dos valores e objetivos 
estabelecidos neste Tratado, o que enseja uma análise com pouco mais de 
profundidade, inclusive da sua exposição de motivos.5 

3 Cf. ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.627.
4 Mesmo após a ratificação pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, a jurisprudência, tanto do STJ como também 
do STF, eram no sentido de admitirem a prisão civil do depositário infiel, citando-se como exemplo os seguintes julgados: 
RE 345345, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 11.04.03; RE 344585, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13.09.02, ambos 
do STF e R HC 19.766, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 17.10.06, STJ. Cf. SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu 
Neves. Curso de processo civil. v. II: processo de execução e cumprimento das sentenças.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, 
p. 120-21. 
5 Nesse sentido, são valiosos os ensinamentos de Juarez Freitas. A interpretação sistemática do direito. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. 
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4. Os valores e objetivos estabelecidos no Pacto de São José da 
Costa Rica

O Pacto de São José da Costa Rica tem como objetivo maior estabele-
cer mecanismos de proteção do cidadão mais simples, que, via de regra, não 
tem maiores condições de buscar e alcançar sozinho e de maneira eficiente 
seus direitos e suas garantias. Tem como objetivo estabelecer regras claras 
proibitivas de abusos e excessos, inclusive por parte do Estado, visando uma 
progressividade social dos povos. Assim como os demais Tratados de Direitos 
Humanos, o pacto tem como idéia central a proteção do cidadão, do homem, 
de abusos ou arbitrariedades, buscando estabelecer regras de convívio harmo-
nioso em sociedades democráticas e sociais. 

Para uma adequada compreensão das normas estabelecidas no pacto 
é necessária a identificação dos seus objetivos, pois a compreensão dessas 
metas e diretrizes é essencial para a posterior compreensão do restante dos 
dispositivos existentes no pacto. No que tange a este artigo científico, princi-
palmente o estudo acerca da prisão civil. Em sua exposição de motivos, expõe 
o Pacto de São José da Costa Rica: 

Os Estados Americanos signatários da presente Convenção,
Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, den-
tro do quadro das instituições democráticas, um regime de liber-
dade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos 
humanos essenciais;
Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não 
derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas 
sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa hu-
mana, razão por que justificam uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que 
oferece o direito interno dos Estados americanos;
Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta 
da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Ameri-
cana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desen-
volvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito 
mundial como regional;
Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano 
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livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, 
sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos; e 
Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Ex-
traordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação à 
própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre os 
direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma 
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinas-
se a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados 
dessa matéria; (o grifo é nosso).

Percebe-se, claramente, que estão entre os princípios, valores e objeti-
vos deste Tratado internacional: 

a) realização da justiça social6; 
b) respeito aos direitos humanos; 
c) sintonia e a afinidade dogmática com o que dispõe a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; 
d) redução da miséria; 
e) propiciar o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais pelos 

cidadãos. 

O artigo 23, 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que: 

“Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa 
e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana e a que se acres-
centarão, se necessário, outros meios de proteção social.”7

Estes princípios, objetivos e valores estão também estabelecidos em 
nossa Constituição Federal, em seu preâmbulo e no Título I da CF, que trata 
dos princípios fundamentais, constituindo-se o Brasil num Estado democráti-
co e social de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, o 
bem-estar social, a igualdade e a justiça; assegurando o princípio da dignidade 
da pessoa humana, do valor social do trabalho e da valorização do trabalho 

6 A respeito excelente obra de Jorge Luiz Souto Maior. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: 
LTr, 2000.  
7  MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 2000, p. 397. 
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humano; buscando estabelecer uma sociedade livre e solidária. No artigo 4º da 
Constituição Federal, resta expresso em seu inciso II, que está dentre os prin-
cípios norteadores do Estado brasileiro a prevalência dos direitos humanos. 

Os ideais buscados também são aqueles estabelecidos na essência 
dogmática de criação do Direito do Trabalho, chamado por muitos de direito 
social. Cezarino Jr. sustentava que as normas de Direito Social possuem a pe-
culiaridade de se diferenciarem de todas as demais normas jurídicas por bus-
carem a proteção dos economicamente fracos, chamados de hipossuficientes.8 
Cezarino Jr. já sustentava que o espírito da legislação do trabalho se orienta no 
sentido da solidariedade social, da justiça social e da dignidade do homem9, 
cujos princípios e valores vieram a ser consagrados posteriormente pelo Es-
tado brasileiro. 

Segundo as lições de Orlando Gomes e Elson Gottschalk, o Direito 
do Trabalho trabalha com premissas peculiares, destacando-se uma tutela es-
pecial, intervencionista, em favor de trabalhadores economicamente fracos e 
juridicamente dependentes.10

Portanto, os objetivos estabelecidos no Pacto de São José da Costa 
Rica, na Constituição Federal de 1988 e nas diretrizes estabelecidas à ciência 
que se ocupa do Direito do Trabalho são comuns. Todos buscam a prevalência 
dos direitos humanos, a justiça social, a proteção, a efetivação e o gozo dos 
direitos fundamentais dos cidadãos. 

Estes objetivos, princípios e valores se refletem em várias frentes, in-
clusive na defesa, proteção e efetivação dos direitos dos trabalhadores, deven-
do ser garantido ao trabalhador o pagamento correspondente ao trabalho pres-
tado, o que se busca e se defende desde a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos acima referida. 

O direito ao trabalho é um direito constitucional fundamental do cida-
dão, expressamente consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. É atra-
vés do trabalho, e somente através dele, que se consegue de forma lícita e 
moral o gozo dos demais direitos fundamentais, como a educação, a saúde, 
a moradia, o lazer, dentre tantos outros, consagrados no mesmo artigo 6º da 
nossa Constituição. O trabalho exige o seu pagamento através do salário. Esta 
remuneração tem natureza jurídica alimentar, pelos motivos óbvios acima re-
feridos, bem como por assim estar consagrado na própria Constituição, em seu 
artigo 100, §1º. 

8 Direito Social Brasileiro. São Paulo: Freitas Bastos S/A, 1957, p. 88.
9 Direito Social Brasileiro. São Paulo: Freitas Bastos S/A, 1957, p. 101. 
10 Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 20.  
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Portanto, direito a salários é direito a vida, sua subsistência; é direito à 
sobrevivência do cidadão e de manutenção da sua família. Salário é alimento, 
é mecanismo de garantia da dignidade do cidadão e, obviamente, de redução 
da miséria. 

A partir dessas considerações, é inconcebível a utilização de um Trata-
do Internacional de Direitos Humanos para deixar de alcançar ao cidadão-tra-
balhador o seu alimento – salário, buscado em uma ação trabalhista oriunda do 
inadimplemento do empregador. Infelizmente esta é a consequência prática na 
hipótese de não ser decretada a prisão civil do empregador - depositário fiel de 
um bem penhorado, que serve para pagamento dessas parcelas alimentícias, 
porquanto esta medida tem esta finalidade; isto é, agir como meio coercitivo 
para concretização de uma execução, visando o efetivo pagamento pelo traba-
lho prestado e alcançado ao empregador. 

Com certeza a interpretação do referido Tratado Internacional, cujo 
texto é digno de aplausos obviamente, não pode ser equivocada, pois certa-
mente não foi pensado e convencionado com vistas a atingir esse objetivo, 
que acabará atingindo, caso se admita que o devedor trabalhista (depositário 
do bem penhorado) se desfaça deste bem sem a consequencia da sua prisão 
civil. 

Para correta compreensão do seu texto é imprescindível lembrarmos 
do essencial artigo 5º da LICC: 

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige e às exigências do bem comum.

A utilização de um Tratado Internacional de Direitos Humanos para se 
desrespeitar um dos mais essenciais direitos da humanidade, que são os ali-
mentos decorrentes do trabalho realizado – um direito fundamental – direito 
à vida, dignidade, alimentação, sobrevivência, é inverter a lógica estabelecida 
no próprio tratado, dando a ele a interpretação que seguramente não foi pensa-
da a seu respeito quando projetado, estudado, debatido e convencionado nos 
idos de 1969, quando realizada a Conferência Especializada Interamericana 
sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica.

5. Qual é a prisão civil vedada no Pacto de São José da Costa Rica ?

Partindo-se das premissas já estabelecidas anteriormente, a respeito 
das diretrizes do pacto e de acordo com uma interpretação sistemática do seu 
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texto, temos que buscar identificar qual é a espécie de prisão civil vedada. 
O Pacto de São José da Costa Rica tem como condão proteger o mais 

fraco, aquela pessoa humilde, hipossuficiente, em situação de vulnerabilida-
de, a fim de que esta pessoa não seja privada da sua liberdade em razão das 
dívidas que assumiu. O pacto retrata o espírito humanitário de proteção dos 
direitos humanos, a fim de que o cidadão devedor não seja massacrado somen-
te porque assumiu dívidas, presumindo-se que tais dívidas foram assumidas 
para se buscar melhorias, bem-estar, alimentos e dignidade para o devedor e 
sua família. 

Protege-se, através do pacto, o devedor hipossuficiente e sua família, 
ao contrário de massacrá-lo, como ocorria nos sistemas anteriores, pois nos 
primórdios, segundo Couture, o devedor respondia com sua própria vida pelas 
suas dívidas: 

En um comienzo, la persona humana responde de lãs deudas 
com sua propia vida. Esto ocurre no solo como forma de ven-
ganza privada, sino también en algunos derechos primitivos, 
como el germánico, en el cual el no pagar las deudas es una 
afrenta al acreedor. El ofendido pide y a veces obtiene la muerte 
de su deudor. En una etapa más avanzada, la muerte se sustituye 
com la esclavitud. El deudor pierde su libertad civil y con su 
trabajo debe pagar sus deudas.11

A primeira conclusão a respeito é que o Pacto de São José da Costa 
Rica veda a prisão por dívida, assim como a Constituição Federal de 1988 
também veda, pois os objetivos dos dois diplomas são comuns. Absolutamen-
te, não vem a ser a situação do depositário infiel oriundo de uma execução 
trabalhista, por exemplo. Leciona Dinamarco que o depositário infiel pratica 
crime de apropriação indébita agravada pelo fato de ser cometida no exercício 
de um múnus público, conforme artigo 168, §1º, II, do CPC, não se tratando, 
portanto, de qualquer espécie de prisão por dívida.12

A segunda conclusão que se chega é que o pacto admite de forma 
excepcional a prisão civil do inadimplemente de obrigação alimentar, assim 
como a Constituição Federal de 1988 admite. 

A divergência interpretativa reside a respeito da prisão do depositário 

11 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. 3ª ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1969, p. 465.
12 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores, 
2005, p. 543.
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infiel. O Pacto de São José da Costa Rica silencia a respeito, enquanto a Cons-
tituição Federal possibilita expressamente a prisão nestes casos. Resta, assim, 
estabelecer se o depositário infiel é preso por ser devedor ou por descumprir 
uma obrigação assumida perante uma autoridade judicial, de depósito da coisa 
penhorada. 

6. O depositário infiel. Espécies de depósito. Natureza. Funções. 

Existem várias espécies de depósito. Inicialmente o depósito contra-
tual, que vem a ser um negócio jurídico bilateral, estabelecido entre as partes, 
nascendo esta obrigação exclusivamente a partir do que foi contratado. O de-
pósito por equiparação legal, previsto nos artigos 647 e seguintes do Código 
Civil. E ainda o depósito judicial, que vem a ser um depósito processual, em 
razão do encargo assumido pelo depositário perante a autoridade judicial, de 
depósito da coisa penhorada.13 O depositário judicial assume um munus públi-
co, passando a atuar como verdadeiro auxiliar da justiça, tendo portanto esta 
espécie de depósito funções de direito público.14 Assegura-se, nesta espécie de 
depósito, um poder de polícia do juiz da execução, sendo a prisão civil nestas 
hipóteses considerada um incidente do processo executivo.15 Já no depósito 
civil, nos casos do depósito contratual e do depósito por equiparação, é esta-
belecida entre as partes uma relação tipicamente contratual.16

O Pacto de São José da Costa Rica visa atingir a prisão por dívida, que 
em hipótese alguma é a situação do depositário infiel. Muitas vezes, inclusive, 
nem mesmo vem a ser o próprio devedor o depositário do bem penhorado.17 
O depositário infiel não estará sendo preso porque não pagou uma dívida, mas 
sim porque descumpriu a sua função púbica de depositário do bem, de auxiliar 
da justiça.18 Trata-se de uma prisão de natureza processual e não porque houve 

13 Cf. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 76. Acrescenta o 
autor que quando o devedor assume o encargo de depositário, passa a ter o dever da guarda do bem não mais como pro-
prietário deste bem, mas sim na condição de depositário. 
14 Cf. MARqUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. v. IV. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 163, salien-
tando que o ato executivo do depósito não se confunde com o depósito convencional regulado no direito privado. 
15 Cf. SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Curso de processo civil. v. II: processo de execução e cum-
primento das sentenças.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 120. 
16 BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no direito brasileiro. 2008. 209 f. Dis-
sertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2008, p. 122 e 132. 
17 Lembre-se que é corriqueiro que outras pessoas assumam este encargo, como por exemplo o leiloeiro, os empregados 
detentores de funções de chefia ou de confiança da empresa devedora ou até mesmo o possuidor indireto do bem.
18 THEODORO JÚNIOR, Humberto Theodoro Júnior salienta que a relação entre o juiz e o depositário dos bens apreen-
didos judicialmente é de subordinação hierárquica, encontrando-se este no exercício de uma função de direito público. Sa-
lienta que o juiz pode até mesmo mandar prender o depositário infiel pelo crime de desobediência. THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e 
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violação de uma norma jurídica de direito material.19 
O Pacto de São José da Costa Rica não se aplica para as hipóteses de 

depósito judicial, mas sim apenas para as hipóteses de depósito contratual, já 
que esta espécie de depósito tem como fato gerador o negócio jurídico mer-
cantil, comercial estabelecido entre as partes, visando garantir o pagamento 
da dívida assumida. 

Portanto, a prisão do depositário infiel não está vedada pelos pactos 
internacionais, pois o depositário infiel não está sendo preso por ter dívida, 
nem mesmo por ter descumprido uma obrigação contratual, e sim por ter des-
cumprido uma função pública, de natureza processual, estando expressamente 
prevista pela Constituição Federal. 

Esta prisão não tem sentido de pena, mas sim de valioso instrumento 
coercitivo, visando compelir o cumprimento da obrigação assumida. Ao con-
trário do que parte da doutrina sustenta, a obrigação imediata assumida jamais 
vem a ser o pagamento de dívida, mas sim a entrega da coisa penhorada ou a 
sua restituição em dinheiro. Esta é a obrigação processual assumida e por isto 
está sendo preso o depositário. A prisão é um meio coercitivo, configurando-
se como um instrumento de pressão, para que o depositário devolva a coisa 
penhorada ou restitua o valor correspondente em dinheiro. Portanto, mais uma 
vez insistimos que a prisão não é pela dívida, mas sim pela não-entrega do 
bem penhorado. 

7. A prisão na hipótese de alienação fiduciária. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal 

O Decreto-lei nº 911/69, que trata da alienação fiduciária, dispõe em 
seu artigo 4º a possibilidade de prisão civil do depositário do respectivo bem 
alienado em garantia. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até o momento, tem 
decidido a respeito da impossibilidade da prisão civil do depositário infiel nos 
casos de alienação fiduciária.20 

Infelizmente outros julgados estão decidindo da mesma maneira situ-

Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.312. 
19 BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no direito brasileiro. 2008. 209 f. Dis-
sertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2008, p. 21. 
20 Cássio Scarpinella Bueno ressalta que a matéria é polêmica e que até pouco tempo atrás o STF tinha posição divergente 
a respeito da matéria, mantendo a prisão nos casos de depositário infiel quando constituído judicialmente, ainda que com 
voto vencido do Min. Marco Aurélio, como ocorreu no RHC 90.759/MG, DJ 22.06.2007. BUENO, Cássio Scarpinella. 
Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 253. 
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ações completamente distintas. 
Como já referido, existem várias espécies de depósito: contratu-

al, por equiparação legal e judicial (depósito processual). A Constituição 
Federal autorizou apenas a prisão civil do depositário nos caso típicos, 
genuínos, de depósitos judiciais, não estendendo essas possibilidades para 
as demais espécies de depósito.21 Na alienação fiduciária, estamos diante 
dos casos de depósito por equiparação legal, dispostos nos artigos 647 e 
seguintes do Código Civil, sendo inconstitucional a prisão neste caso, na 
medida em que a Constituição Federal não dispõe dessa possibilidade de 
prisão.22 Esta tem sido, de maneira acertada, a análise do Supremo Tribu-
nal Federal. Entretanto, apanhar estes fundamentos relativos à hipótese 
de depósitos por equiparação e utilizá-los para as hipóteses de depósi-
tos judiciais (processuais) mostra-se equivocado, porquanto são institutos 
completamente distintos. 

Para melhor compreensão do arrazoado, seguem abaixo diversos tre-
chos do voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 466.343-1, 
onde explicita as razões da inconstitucionalidade da prisão civil do depositário 
nos casos dos contratos de alienação fiduciária, por diversas razões: 

A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de 
alienação fiduciária em garantia viola o princípio da proporcio-
nalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios 
processuais-executórios postos à disposição do credor-fiduciário 
para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como me-
dida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no 
exame da proporcionalidade como proibição de excesso (Über-
massverbot), em sua tríplice configuração: adequação (Geeing-
netheit), necessidade (Erforderlichkeit) e  proporcionalidade em 
sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n°911/69, ao instituir uma 
ficção jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, 
para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma 
figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo 
semântico da expressão “depositário infiel” insculpida no art. 

21 BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no direito brasileiro. 2008. 209 f. Dis-
sertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2008, p. 187. 
22 Araken de Assis ressalta que esta espécie de prisão civil sempre foi controvertida, antes mesmo do posicionamento do 
STF a respeito, salientado se tratar de um depósito por equiparação. ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Proces-
so Civil. v.9: do processo de execução, arts. 646 a 735. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.664. 
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5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfiguran-
do o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o 
que perfaz a violação ao princípio da reserva legal proporcional 
(Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes). 
... 

Lembro, mais uma vez, que o Decreto-Lei n° 911/69 foi editado 
sob a égide do regime ditatorial instituído pelo Ato Institucional 
n° 5, de 1968. Assinam o decreto as três autoridades militares 
que estavam no comando do país na época. Certamente – e nesse 
ponto não tenho qualquer dúvida –, tal ato normativo não passa-
ria sob o crivo do Congresso Nacional no contexto atual do Es-
tado constitucional, em que são assegurados direitos e garantias 
fundamentais a todos os cidadãos.

Transmutar os acertados fundamentos utilizados nessa decisão, que 
dispõe acerca da inconstitucionalidade da prisão civil do depositário nas hi-
póteses dos contratos de alienação fiduciária, para as hipóteses de depositário 
infiel nas execuções trabalhistas de créditos de natureza alimentar mostra-se, 
ao nosso olhar, equivocado, na medida em que tais fundamentos não se encai-
xam nesta situação. 

As razões são diversas. 
As espécies de depósito são distintas, pois enquanto na alienação fidu-

ciária estamos diante dos depósitos por equiparação, na execução trabalhista a 
hipótese é de depósito judicial – processual. 

O embasamento da prisão do depositário nas alienações fiduciárias é 
um Decreto-Lei assinado quando em vigor o Ato Institucional nº 5, no auge 
do regime militar ditatorial. 

Na alienação fiduciária, a prisão tem como objetivo garantir o paga-
mento de uma dívida, isto é, o cumprimento da obrigação, sendo que o depó-
sito judicial tem como finalidade a garantia do bem penhorado, buscando-se a 
restituição do bem pelo respectivo depositário. 

Por fim, enquanto na alienação fiduciária o depósito tem como emba-
samento um Decreto-lei, na execução trabalhista o fundamento é a Constitui-
ção, que assim prevê expressamente (art. 5º, LXVII). Desse modo, obviamen-
te que o Decreto-lei está revogado nesta parte pelo Tratado internacional que 
se incorporou ao nosso ordenamento (Pacto de São José da Costa Rica), ao 
vedar a prisão civil por dívida. 
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8. A previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel
 
Conforme já salientado em algumas oportunidades neste breve ensaio, 

a prisão civil do depositário infiel está prevista no texto constitucional.23 Não 
se trata de matéria disposta ou prevista na legislação infraconstitucional.24 A 
previsão desta prisão é constitucional, de forma expressa no artigo art. 5º, in-
ciso LXVII. O referido dispositivo não necessita de qualquer regulamentação, 
o que fica, inclusive, fácil de se compreender a partir da leitura do dispositivo 
semelhante que existia na Constituição Federal de 1969. 

O artigo 153, §17, da Constituição Federal de 1969 dispunha que: 
“não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso de depositá-
rio infiel ou do responsável pelo inadimplemento de obrigação alimentar, na 
forma da lei”. (grifei). 

Já o constituinte originário de 1988 não remeteu a matéria para regula-
mentação infraconstitucional, não sendo necessária, portanto, regulamentação 
a respeito para que a norma surta seus efeitos normais. É claro que as normas 
infraconstitucionais visam trazer maior segurança ao sistema, regrando o ins-
tituto, vindo a disciplinar o regime da pena, o local de cumprimento da pena, 
dentre outras matérias formais e procedimentais. Essa legislação infraconsti-
tucional deve sim ser saudada, mas é um equívoco sustentar a previsão infra-
constitucional dessa prisão a partir dessas legislações a respeito do instituto, 
na medida em que tais leis apenas regram o dispositivo constitucional. 

Destarte a prisão civil do depositário infiel está prevista na Constitui-
ção Federal, sendo norma de eficácia plena, de aplicação imediata e integral.25 
As normas infraconstitucionais acerca do instituto apenas vem dispor o regra-
mento a respeito do seu procedimento, disciplinando o conteúdo e a forma 
dessa prisão, não podendo se sobrepor ou irem de encontro ao mandamento 
constitucional, que, este sim, prevê esta modalidade de prisão. 

Esta conclusão é fundamental para ser analisada a hierarquia dessas nor-
mas em nosso sistema, bem como a hierarquia do Pacto de São José da Costa 
Rica no mesmo sistema e, com isso, analisar a revogação, vigência e constitu-
cionalidade dos respectivos dispositivos em comento, o que será feito a seguir. 

23 Não há conflito entre o tratado internacional e a legislação interna brasileira na situação em tela, não devendo ser adotado 
o princípio do lex posterior derrogat priori, conforme ensina Sarlet para solucionar as situações conflitantes. SARLET, 
Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 143. 
24 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores, 
2005, p. 543.
25 BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no direito brasileiro. 2008. 209 f. Dis-
sertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2008, p. 121. 
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9. A posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica no 
ordenamento jurídico brasileiro

Outro aspecto extremamente polêmico sobre a matéria reside no es-
tabelecimento da posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica em 
nosso sistema jurídico. 

De maneira sintética abordaremos o tema, já que a matéria em si ati-
nente à hierarquia dos Tratados internacionais no ordenamento brasileiro me-
receria, sem sombra de dúvidas, um estudo  bem mais aprofundado. 

A Constituição portuguesa possui norma expressa que recepciona os 
tratados internacionais, com algumas restrições, estabelecendo a subordina-
ção hierárquica destas normas ao direito constitucional interno. No Brasil, 
prevalece a doutrina estabelecida através da chamada teoria monista, que dis-
pensa qualquer ato formal de ratificação dos Tratados internacionais sobre 
direitos humanos, tendo estes recepção automática pelo ordenamento jurídico 
brasileiro imediatamente após a sua ratificação. Para os demais tratados inter-
nacionais, que não versam sobre direitos humanos, continua prevalecendo a 
teoria dualista, necessitando a recepção legislativa para passarem a incorporar 
o direito interno do país.26 

A matéria é extremamente polêmica, existindo vozes dissonantes a 
respeito. 

Uma das correntes doutrinárias preconiza que os Tratados Internacio-
nais de Direitos Humanos possuem hierarquia de norma supraconstitucional. 
Outra corrente defende a hierarquia constitucional destas normas.27 Há doutri-
na que se posiciona no sentido destes Tratados estarem subordinados somente 
à Constituição Federal e, ainda, há aqueles que sustentam que eles estariam 
equiparados ao direito infraconstitucional.28 

O Pacto de São José da Costa Rica tem status de norma supralegal, 
estando em um plano hierárquico inferior à Constituição e superior ao orde-
namento infraconstitucional. Esta tem sido, atualmente, a interpretação dada 
pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.29 Nesse sentido foi o voto 
do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 466.343-1. Por tal razão, 

26 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 141. 
27 Nesse sentido é o posicionamento de Sarlet, ao estabelecer que os direitos materialmente fundamentais oriundos de 
regras internacionais se aglutinam à Constituição material e, por esta razão, acabam tendo status equivalente. SARLET, 
Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 142-43
28 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 143. 
29 Sarlet sustenta que a supremacia da nossa Constituição sobre o direito internacional corresponde a posição dominante na 
literatura. SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 142. 
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não teria derrogado o dispositivo constitucional que prevê a prisão civil do 
depositário infiel. 

Parte da doutrina também entende que o Pacto de São José da Costa 
Rica tem hierarquia de lei ordinária por não ter se sujeitado ao processo le-
gislativo previsto no novel parágrafo terceiro do artigo 5º da CF, acrescentado 
no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 45 de dezembro de 
2004.30 Sarlet critica este posicionamento, sustentando que no mínimo deveria 
ser preservada a condição específica de direitos materialmente fundamentais 
e não remetê-los a um plano idêntico às leis ordinárias, tendo que se admitir, 
como ocorre na doutrina majoritária lusitana, sua supremacia em relação ao 
direito interno infraconstitucional.31 

O art. 5º, §3º da CF estabelece: 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Este processo legislativo não ocorreu com o Pacto de São José da Costa 
Rica, que foi incorporado ao ordenamento brasileiro por meio de Decreto-le-
gislativo, não se sujeitando ao quorum previsto no §3º do art. 5º da CF. Desse 
modo, não haveria como atribuir status equivalente às emendas constitucionais 
ao Pacto de São José da Costa Rica, na medida em que este foi ratificado por 
Decreto-Legislativo.32 É oportuna a transcrição abaixo de trecho extraído do 
voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 466.343-1: 

De qualquer forma, o legislador constitucional não fica impedido 
de submeter o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 
San José da Costa Rica, além de outros tratados de direitos hu-
manos, ao procedimento especial de aprovação previsto no art. 
5º, § 3º, da Constituição, tal como definido pela EC n° 45/2004, 

30 Cf. BRENNER, Ana Cristina. A prisão civil como meio de efetividade da jurisdição no direito brasileiro. 2008. 209 f. 
Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2008, p. 77. 
31 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 144.  
32 Sarlet sustenta que há muito tempo o STF já deveria ter atribuído hierarquia constitucional (em sentido material) aos 
tratados que versem sobre direitos humanos, ainda que estes tenham sido incorporados ao sistema por Decreto Legislativo. 
SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 149. 
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conferindo-lhes status de emenda constitucional. 

Enquanto não submetidos ao procedimento especial de aprovação pre-
visto no art. 5º, §3º da CF, não há embasamento legal para atribuir status de 
norma equivalente à emenda constitucional ao Pacto de São José da Costa 
Rica. Desse modo, não há como sustentar a inconstitucionalidade da prisão ci-
vil do depositário infiel nos casos de depósitos típicos, judiciais, processuais, 
já que continua prevista no art. 5º, inciso LXVII, da CF. Entretanto, conforme 
acertadamente já decidiu o STF, lembre-se que não há mais como se sustentar 
a prisão civil do depositário nas hipóteses de alienação fiduciária, porquanto 
esta norma específica está revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica. 

Segundo esta corrente doutrinária, o art. 5º, §3º, da CF, acrescentado 
pela emenda constitucional nº 45, de dezembro de 2004, não tem como retroa-
gir e abarcar a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica ocorrida mais de 
dez anos antes, em 1992, por um Decreto-Legislativo. Não há como o citado 
parágrafo terceiro regular situações pretéritas. 

Desse modo, o Pacto de São José da Costa Rica é reconhecidamente 
um Tratado Internacional de Direitos Humanos incorporado pelo ordenamen-
to jurídico brasileiro, mas não possui status equivalente às emendas constitu-
cionais.33 Possui, conforme já entendeu o STF, hierarquia supralegal, o que 
significa que está em um plano superior à legislação infraconstitucional, mas 
inferior às normas constitucionais.  

10. A natureza jurídica do crédito trabalhista. O devedor de alimentos

Em um segundo plano de argumentação, há fundamentos razoáveis 
para se sustentar a prisão civil do depositário infiel em uma execução traba-
lhista de uma verba de natureza alimentícia. Não estamos com isso querendo 
sustentar que a prisão civil é cabível neste caso por se tratar de crédito alimen-
tar, mas sim que o Pacto de São José da Costa Rica não é direcionado para o 
devedor de alimentos. 

Conforme já visto na exposição de motivos desse Tratado de Direitos 
Humanos, o pacto não foi concebido para proteger o depositário de um bem, 
cujo bem visa satisfazer uma obrigação alimentícia, oriunda do trabalho pres-
tado por uma pessoa a outra. O artigo 7º, 7 do pacto é expresso ao dispor que: 

33Segundo Sarlet, o procedimento de incorporação dos tratados internacionais através de emendas constitucionais poderia 
ser opcional, lembrando que há os que sustentam até mesmo a dispensa de qualquer ato formal de incorporação para além 
da ratificação. SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 147-8. 
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“Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente 
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”

Uma interpretação sistemática a respeito desta norma irá sinalizar para 
a impossibilidade de proteção do depositário infiel de um bem que visa satis-
fazer uma dívida de natureza alimentícia, como ocorre nas execuções traba-
lhistas de um modo geral. Não há como se inverter a lógica do sistema conce-
bido no próprio pacto, que visava proteger justamente o hipossuficiente e não 
desproteger o trabalhador que vendeu a sua força de trabalho e não recebeu o 
correspondente pagamento. 

Alimento é um direito fundamental do cidadão (do trabalhador). É di-
reito à vida, à sobrevivência, direito à dignidade, previstos no artigo 1º, III e 6º 
da Constituição Federal. Não há como não se proteger este direito, justamente 
com o uso de um Tratado Internacional de Direitos Humanos que tem entre 
seus maiores fundamentos os mesmos direitos – que vem a ser o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Não há como conceber a dívida de natureza alimentar como as demais 
dívidas comuns. A prestação alimentícia (que é a hipótese do crédito traba-
lhista) foi concebida de forma diferenciada pelo nosso ordenamento, tendo 
posição privilegiada desde a Constituição Federal (art. 100). 

O descumprimento de uma decisão judicial, ao não se cumprir com as 
obrigações inerentes ao depósito judicial – processual, viola o direito à vida, 
desrespeitando com os mais elementares direitos fundamentais. Isto, por si 
só, afasta a aplicação do Pacto de São José da Costa Rica em tais hipóteses, 
completamente distintas, por razões óbvias e lógicas que não serão mais uma 
vez repetidas, daquelas relativas à alienação fiduciária. 

11. O direito fundamental estabelecido no inciso LXVII, do art. 5º da CF

O inciso LXVII do artigo 5º está localizado no Título II da Constitui-
ção Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, precisamente no 
capítulo I, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Consagrou 
a doutrina em estabelecer que no artigo 5º da Constituição Federal estão lo-
calizados direitos fundamentais, individuais e coletivos. Trata-se de cláusulas 
pétreas, protegida pelo disposto no artigo 60, §4º da Constituição Federal. 

Sendo assim, indaga-se se é possível a revogação de um direito fun-
damental previsto no referido dispositivo. Direito fundamental que protege o 
exequente, trabalhador que busca na execução trabalhista a satisfação dos seus 
salários. A propósito, em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento 
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do RE 466.343-1, sustentou que: 

Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da 
Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão 
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, inciso 
LXVII) não foi revogada pela ratificação do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa 
Rica (art. 7º, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito 
paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitu-
cional que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287 do Código 
Civil de 1916 e o Decreto-Lei n° 911, de 1º de outubro de 1969. 
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normati-
vos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que 
com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. 

Portanto, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal que o dispositi-
vo constitucional não foi revogado, deixando apenas de ter aplicabilidade, em 
razão do efeito paralisante estabelecido pelo Pacto de São José da Costa Rica, 
em relação à matéria infraconstitucional que disciplina a matéria. 

A este respeito é valiosa a contribuição de Sarlet, ao enfatizar que o 
problema da hierarquia constitucional entre o tratado incorporado (equivalen-
te às emendas) e a Constituição Federal ainda não foi resolvido, lembrando 
que as emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais caso 
conflitantes com as cláusulas pétreas da Constituição, acrescentando que: 

No mínimo, não se pode deixar de admitir a possibilidade de 
uma interpretação que venha a reconhecer um conflito insanável 
por uma interpretação conforme e que, por via de consequencia, 
possa resultar em uma declaração de inconstitucionalidade de 
um ou mais aspectos do tratado (emenda) por violação das cláu-
sulas pétreas, se assim quiser o intérprete.34

A partir destes argumentos, no mínimo poderemos configurar o con-
flito entre direitos fundamentais. Se de um lado parte da doutrina e jurispru-
dência reconhece o direito fundamental do depositário infiel de não ser preso, 

34 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 149. 
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reconhecendo-se aqui o seu direito à liberdade, à vida, à dignidade, de outro 
lado há também o direito fundamental do credor trabalhista, de recebimento 
do salário impago, estando aqui também o direito à vida, aos alimentos e à sua 
própria dignidade. 

Reconhecendo-se eventuais colisões entre direitos fundamentais, a 
doutrina traz a solução na aplicação de regras próprias, na ponderação de prin-
cípios e de valores. Segundo Sarlet, tem sido adotado habitualmente o critério 
da opção mais benéfica à pessoa, sustentando alguns que se adote a solução 
mais favorável à vítima, concluindo que: 

Certo é que também aqui haverá de se buscar uma harmonização 
das posições conflitantes, no âmbito de uma concordância práti-
ca (tal como proposta por Konrad Hesse) e que inevitavelmente 
passa por uma hierarquização dos valores e princípios em pauta 
(Juarez Freitas). Para não nos omitirmos aqui no que diz com 
uma tomada de posição pessoal e sem que se possa aqui apro-
fundar-se este aspecto, adotamos o entendimento de que na dú-
vida impõe-se a opção pela solução mais afinada com a proteção 
da dignidade da pessoa humana (in dúbio pro dignitate), tal qual 
nos propõe Juarez Freitas, ainda que em outro contexto.35

Assim, seguindo-se as abalizadas lições da melhor doutrina sobre 
a matéria, não há, simplesmente, como aniquilar, muitas vezes, as remotas 
chances do credor trabalhista de recebimento dos seus direitos, protegendo-se 
o depositário do bem de tal forma que lhe possibilite até mesmo a venda do re-
ferido bem sem maiores responsabilidades. A ponderação e harmonização dos 
interesses conflitantes é a melhor solução encontrada pela doutrina, na defesa 
da dignidade tanto do depositário como também do credor trabalhista. 

12. Análise da prisão civil do depositário infiel sob a ótica do prin-
cípio da prestação jurisdicional efetiva

O Estado tem obrigado de prestar jurisdição efetiva. Trata-se, igualmen-
te, de um direito fundamental do cidadão, consagrado de forma expressa no arti-
go 5º, XXXV, da CF. Sob esta perspectiva, também, que a matéria em discussão 
deve ser analisada, buscando-se uma solução adequada, célere e efetiva.

35 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2005, p. 145. 
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Normalmente, nas execuções trabalhistas, o proprietário e possuidor 
do bem penhorado fica também como depositário fiel deste bem, quando ob-
jeto de constrição judicial, a fim de que continue explorando, usando e lu-
crando com o respectivo bem, já que na maioria das ocasiões vem este a ser 
o ex-empregador do trabalhador - exequente.36 Esta medida atinge inúmeros 
resultados, principalmente em benefício do devedor trabalhista, destacando-se 
os seguintes. 

Ficando o proprietário como depositário do bem ele consegue conti-
nuar usando tal bem e lucrando com este uso, por óbvio. E ainda não sendo 
este bem recolhido para um depósito oficial, por exemplo, a execução não é 
onerada, já que não há despesas de transporte e armazenamento deste bem. 
Possibilita-se assim a execução de uma forma menos gravosa para o devedor. 

Os próprios tribunais entendiam que se mostra abusiva, como regra 
geral, o imediato recolhimento do bem a partir da sua penhora, a fim de que 
não se causassem maiores prejuízos ao devedor, bem como não se onerasse 
desnecessariamente a execução. 

Esta sistemática terá que obrigatoriamente ser alterada na hipótese da 
jurisprudência consagrar o entendimento da impossibilidade da prisão civil do 
depositário infiel deste bem, porquanto não há como se manter este procedi-
mento se não há meios de se garantir a restituição do bem. Trata-se de medida 
inútil, ineficaz e fadada ao insucesso. Obrigatoriamente, a fim de se garantir 
um resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional o bem terá que ser reco-
lhido, deixando de ser depositário o proprietário ou possuidor do bem. Esta 
alternativa estará prejudicando e penalizando aquele devedor de boa-fé, que 
pretende entregar o bem penhorado quando instado a tanto ou então satisfazer 
a obrigação. 

Destarte, seguramente o procedimento na esfera trabalhista terá que ser 
alterado na hipótese de ser considerada abusiva e inconstitucional a prisão civil 
do depositário infiel, o que seguramente acarretará maiores dificuldades à exe-
cução trabalhista, onerando-a demasiada e desnecessariamente. Sem dúvida que 
providência mais útil e econômica é a possibilidade de prisão deste depositário, 
como medida coercitiva eficaz para restituição do bem penhorado.37 

36 Cf. salienta MARqUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. v. IV. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 
164, nestes casos o executado assume duplo papel na execução, sendo ao mesmo tempo executado e depositário, em duas 
relações que são inconfundíveis. Ovídio Baptista da Silva também salienta a dupla função exercida pelo executado quando 
confiado a ele o encargo de depositário. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. execução obrigacional, 
execução real, ações mandamentais, v. 2. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 96. 
37 Salienta Dinamarco que a prisão civil configura-se como instrumento de pressão destinado a estimular o depositário a 
apresentar o bem ilegitimamente apropriado. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2ª 
ed. São Paulo: Malheiros editores, 2005, p. 543.
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13. Considerações finais

Não podemos ficar divagando sobre o processo, sobre o instituto da 
prisão civil do depositário infiel - devedor de prestações alimentícias traba-
lhistas, mas sim devemos adotar providências objetivas, que tragam a efetivi-
dade ao processo. 

Há somente duas alternativas a respeito do tema, sobretudo em virtude 
das recentes decisões sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ou adotamos o entendimento de que é inviável a prisão civil nessas 
hipóteses, parecendo-nos equivocado este entendimento a partir da interpreta-
ção sistemática do Pacto de São José da Costa Rica. 

Ou então determinamos o recolhimento imediato do bem penhorado, 
retirando-o da posse do empregador, causando com isso, com larga frequên-
cia, grande prejuízo na continuidade do processo produtivo da empresa, já que, 
normalmente, os bens penhorados são de uso constante e diário pelo detentor 
do capital, com intuito de obtenção do resultado econômico pretendido. 

Certamente, adotando-se a primeira opção não há como se manter o 
empregador como depositário do bem penhorado, sob pena do processo estar 
fadado ao insucesso, configurando a tutela ineficaz e sem nenhuma efetivida-
de por parte do Estado. 

Apesar da discussão ser instigante, uma questão certamente não susci-
ta maiores controvérsias, estando pacificado na doutrina o entendimento acer-
ca do espírito, dos princípios e dos valores norteadores do Pacto de São José 
da Costa Rica. Este Tratado internacional de defesa dos direitos humanos se-
guramente não foi concebido para tutelar os interesses do devedor trabalhista, 
quando este assume o encargo de depositário fiel de um bem penhorado, que 
servirá para pagamento de uma dívida de natureza alimentícia. 

Não há dúvidas que o Pacto de São José da Costa Rica não foi pensado 
para ser utilizado como mecanismo de burla dos direitos dos trabalhadores, 
quando estes buscam a tutela do Estado, com vistas ao recebimento dos salá-
rios pelo trabalho prestado. 
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Francisco José Garcia Figueiredo1

1. Introdução

Em 5 de outubro de 1988 foi inaugurada a nova ordenança vigente, 
quando, então, promulgou-se a Carta Constituinte Cidadã, documento esse tão 
esperado por aquele povo que saía de um Estado totalitário para um democrá-
tico, sem muito saber as respectivas repercussões.

Dentro desse contexto, mudanças radicais foram positivadas em es-
paço próprio da Constituição, inclusive sob a proteção da intangibilidade do 
legislador constituinte derivado.

E dentre as várias garantias fundamentais naquele instante histórico-
brasileiro positivadas, encontra-se a garantia do acesso à Justiça (ou, como tam-
bém é conhecida, direito de ação ou, ainda, inafastabilidade da jurisdição).

Trata-se do inciso XXXV do art. 5o constitucional, garantindo que ne-
nhuma lesão ou ameaça a direito escapará da apreciação do Poder Judiciário.

Ocorre que, por ocasião da promulgação da novel Carta, ainda não se 
sabia qual o real alcance dos direitos e garantias fundamentais ora estabele-
cidos e, principalmente, a extensão do direito de ação dentro daquela recém-
inaugurada ordem jurídica.

O presente artigo busca, portanto, resgatar esse instante histórico, 
destacando-o no mundo de hoje, mormente em relação a dois subtemas es-
pecíficos, a saber: o duplo grau de jurisdição e a execução trabalhista.

Dessarte, desenvolveu-se o raciocínio discorrendo-se, inicialmente, 
acerca do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, procurando-se en-
focar seu alcance semântico-jurídico e sua aplicabilidade hodiernamente.

1  Mestre em Ciências Jurídicas pela UFPB; Professor de Direito do Trabalho do Curso de Direito da UFPB; Professor de 
Processo Civil da ESMAT; Professor de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho das FIP (Faculdades Integradas de 
Patos); E-mail: fj-ufpb@hotmail.com.
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Em seguida, imbricou-se nas nuanças do duplo grau de jurisdição, tan-
to na ordem constitucional, quanto na subconstitucional, para, após, dissertar-
se sobre a execução trabalhista e a aplicabilidade do Código de Processo Civil 
(CPC) e da Lei de Execução Fiscal (LEF).

Para tanto, optou-se por um trabalho científico, de cunho eminente-
mente doutrinário-jurisprudencial, sendo apresentado em três tópicos relati-
vos ao seu desenvolvimento.

2. O inciso XXXV do Art. 5º da Constituição da República e sua 
implicação jurídica

2.1. Conteúdo do inciso XXXV do art. 5o da Constituição da Re-
pública (CR)

Como é cediço, a República Federativa do Brasil é Estado jurídico 
recentíssimo: data de 5 de outubro de 1988.

Oriunda que foi de um regime militar e ditatorial, teve seu embrião 
numa Assembléia Nacional Constituinte, instaurada em 01/02/87, por permis-
sivo inserto na Emenda à Constituição (EC) no 262, de 27/11/85, objetivando, 
dessarte, elaborar uma Nova Carta. Teve, como então primeiro presidente, o 
Ministro do STF José Carlos Moreira Alves.

E assim se deu: promulgada em 5/10/88, foi denominada por Ulysses Gui-
marães, “Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Constituição Cidadã, 
tendo em vista a ampla participação popular durante a sua elaboração e a constan-
te busca de efetivação da cidadania” (grifos do autor) (LENZA, 2007, p. 101).

Mas de outra forma não poderia ter sido alcunhada. Basta-se pôr os 
olhos em cima do conteúdo do artigo inaugurador3 da Carta Magna (art. 1o ou, 
mais precisamente, em seu parágrafo único) e, em seguida, apreender o alcan-
ce semântico de seu art. 3o4 para se chegar à conclusão de Ulysses Guimarães.

 2 Dita Emenda constitucional convocava para uma reunião unicameral, em Assembléia Nacional Constituinte, os Membros 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Estabelecia, ainda, que o Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) 
instalaria dita Assembléia, bem como dirigiria a sessão de eleição de seu Presidente. Outra importante determinação dizia 
respeito ao quorum de aprovação do texto para posterior promulgação, qual seja, maioria absoluta dos Membros compo-
nentes de tal Assembléia, após votação e aprovação em dois turnos.
3 Art. 1o - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a 
dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo 
único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição (grifo nosso).
4 Art. 3o - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
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E assim é que a República Federativa do Brasil tem como fundamen-
to, dentre outros, a dignidade da pessoa humana. Por tal razão, isto é, pelo 
fato da escolha desse fundamento, preocupou-se, o legislador constituinte ori-
ginário, de positivar regramentos que enaltecessem tal dispositivo de forma a 
torná-lo possivelmente concreto no mundo fático. Dessa maneira, escreveu, 
verbi gratia, o rol relativo aos “Direitos e Garantias Fundamentais5” (art. 5o, 
I a LXXVIII). Conseqüentemente, a lista do mencionado artigo existe nos 
moldes ali delineados em decorrência de um dos fundamentos escolhidos pelo 
constituinte originário, a saber – frise-se –, a dignidade da pessoa humana.

Relativamente aos objetivos fundamentais do Estado que estava 
sendo criado naquele momento (5/10/88), anotem-se aqueles que falam da 
erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais e regionais, 
denotando, notoriamente, o grau de cidadania que quis garantir o Texto nos 
termos em que fora positivado.

E dentro desse espírito é que foi editado o inciso XXXV do art. 5o constitu-
cional, isto é, dentro dessa “comoção” cívico-cidadã, tendo o seguinte conteúdo:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter-
mos seguintes:
[...]
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito (BRASIL, 1988).

2.1.1. Alcance semântico-interpretativo6 do inciso XXXV do art. 

formas de discriminação.
5 TÍTULO II, CAPÍTULO I da Constituição Federal.
6 Ao se fazer uma interpretação de qualquer dispositivo constitucional, mormente daqueles que tratam dos direitos e das ga-
rantias fundamentais, alguns princípios hermenêuticos devem se fazer presentes. Ei-los: 1o) PRInCÍPIO DA UnIDADE 
DA COnSTITUIçÃO: informa que “todo o Direito Constitucional deve ser interpretado de forma a evitar contradições 
entre suas normas [regras e princípios], ou seja, impõe a não-existência de uma dualidade de textos constitucionais”; 
2o) PRInCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS nORMAS COnSTITUCIOnAIS: também denominado de 
princípio da eficiência, “preconiza que a Constituição, e, conseqüentemente, as normas constitucionais, devem gozar da 
máxima efetividade possível”, impondo ao intérprete, sempre que possível, uma aplicação das normas que dê “preferência 
à interpretação e significado do dispositivo constitucional, num sentido que lhe atribua maior eficácia”; 3o) PRInCÍPIO 
DA FORçA nORMATIVA DA COnSTITUIçÃO: “A força normativa da Constituição impõe àquele a quem incumbe 
a tarefa de interpretar as normas constitucionais o dever de considerar que esta tarefa implica mais do que simplesmente 
cumprir os mandamentos inscritos no texto constitucional. Mais importante do que meramente cumprir a Constituição é 
extrair dela a máxima eficácia possível em cada problema concreto a solucionar, é ter presente o seu significado na experi-
ência de vida da comunidade para a qual se projeta a norma concretizada, é viver mesmo a Constituição” (SILVA, 2005, p. 
277-284); 4o) PRInCÍPIO DA SUPREMACIA DA COnSTITUIçÃO: a Constituição é a norma ápice de todo o sistema 
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5o da Constituição

Tendo em vista os ditames do inciso em apreço, têm-se as seguintes 
possíveis interpretações:

1a) a lei não pode ser criada/editada de tal forma a obstar o acesso 
ao Judiciário (interpretação que revela o princípio do acesso à Justiça);

2a) todos os jurisdicionados têm direito a, diante de uma simples 
ameaça ao seu direito material, procurar o Poder Judiciário (interpretação 
que revela o direito de ação, outorgado a todos, sem distinção de qualquer 
natureza, conforme garante o caput do próprio art. 5o);

3a) é o Poder Judiciário o competente constitucionalmente para 
resolver as pendengas surgidas no seio da sociedade (interpretação que 
enaltece a tripartição dos Poderes, estabelecendo aquele que irá exercer a fun-
ção estatal de apaziguar a sociedade);

4a) sendo o Estado o detentor da jurisdição7, a qual é exercida pelo 
Judiciário, não poderá deixar de dar um efetivo resultado a todo pedido 
a “Ele” direcionado por qualquer um de seus jurisdicionados (nessa inter-
pretação reside o princípio da efetividade da jurisdição, bem como o princípio 
da indeclinabilidade da jurisdição ou mesmo inafastabilidade da jurisdição); 

5a) ao mesmo tempo em que o constituinte originário assegurou 
que nenhuma lesão ou ameaça a direito escaparia da apreciação do Po-
der Judiciário, nesse mesmo instante retirou a possibilidade de os juris-
dicionados fazerem justiça com as próprias mãos8, trazendo para si a 
responsabilidade de dizer o direito no caso concreto quando, dito direito 
(material), for aviltado por qualquer um, inclusive pelo próprio Estado 

brasileiro vigente, norteadora, assim, da ordem jurídica, não podendo haver, por essa razão, qualquer outra norma subcons-
titucional incompatível com ela. O princípio da supremacia da Constituição impõe, desse modo, a prevalência das normas 
constitucionais, qualquer que seja o seu conteúdo; 5o) PRInCÍPIO DA RAZOABILIDADE OU DA PROPORCIO-
nALIDADE: embora não esteja expressamente positivado no texto constitucional, o princípio da razoabilidade tem “seu 
fundamento nas idéias de devido processo legal substantivo e na de justiça”. Sintetizando, o princípio da proporcionalidade 
“permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim perseguido 
e o instrumento empregado (adequação); b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos 
gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade/vedação do excesso); c) não haja proporcionalidade em sentido 
estrito, ou seja, o que se perde coma medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido 
estrito). O princípio pode operar, também, no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma, em uma determinada 
incidência, de modo a não permitir que ela produza um resultado indesejado pelo sistema, assim fazendo a justiça no caso 
concreto (grifo dos autores) (BARROSO, 2006, p. 363).
7 Jurisdição nada mais é que o poder-dever que detém o Estado de dizer o direito no caso concreto a ele submetido (GON-
ÇALVES, 2007, p. 45).
8 Salvo raríssimas exceções especificadas na própria lei, a Justiça somente pode ser ditada pelo Estado. As exceções são 
aquelas, dentre outras, encontradas no art. 25 do Código Penal (legítima defesa), no § 1o do art. 1.210 do Código Civil (uso 
da própria força no caso de esbulho) etc.
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(interpretação que reforça, ainda mais, os princípios da efetividade e da inde-
clinabilidade da jurisdição, assegurando uma pronta resposta a toda provoca-
ção advinda da sociedade, ou mesmo do próprio Estado, por intermédio do 
exercício da ação).

Essas, portanto, as possibilidades semântico-interpretativas do inciso 
XXXV do art. 5o constitucional.

2.1.2. Implicação jurídica da norma inserta no inciso XXXV do 
art. 5o constitucional

Das várias direções semântico-interpretativas extraídas do inciso em 
debate, tem-se, como implicação jurídica, que o direito de ação, a ser exerci-
tado por qualquer um do povo brasileiro ou mesmo estrangeiro aqui residente9 
ou, ainda, pelo próprio Estado, deve ser garantido em sua plenitude.

quer isso dizer que o direito de ação deve ser garantido pelo Estado 
que retirou a possibilidade de seus jurisdicionados fazerem justiça de mão 
própria (como visto alhures), em quase10 sua totalidade.

Noutro dizer, tal direito deve ser garantido até que o destinatário da 
determinação estatal (ou seja, o juiz, cujo pronunciamento se exterioriza na 
forma de sentença ou acórdão11), consiga espancar de vez aquela insatisfação 
que permeia a sociedade. Isso autoriza o detentor do direito de ação a, dian-
te de um pronunciamento judicial que lhe seja desfavorável total ou parcial-
mente, recorrer a um outro órgão jurisdicional que lhe seja hierarquicamente 
superior.

E as ferramentas jurídicas estão à disposição daquele que quiser utili-
zá-las com o fim de ver reapreciada a sentença ou mesmo o acórdão que lhe 
seja desfavorável.

9 Essa a ordem estampada no Texto Maior: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País [...]” (grifo nosso) (BRASIL, 1988).
10 Fala-se quase, aqui, porquanto algumas formas de “justiça privada” perduram em nossos dias, muito embora tais possi-
bilidades estejam, expressamente, autorizadas em momentos subconstitucionais esparsos. Ilustrativamente, cite-se, dentro 
do Código Penal, seu art. 24, que revela o instituto do estado de necessidade (“Art. 24 - Considera-se em estado de neces-
sidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, 
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”); seu art. 25, que revela a legítima 
defesa (“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”) (BRASIL, 1940). O Código Civil também trás possibilidade do 
uso da própria força, sem necessidade de intervenção estatal. Nos casos de esbulho ou turbação, emerge a faculdade, por 
parte do interessado, de utilização da força, nos seguintes termos legais: “Art. 1.210 [...] § 1o O possuidor turbado, ou es-
bulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, 
não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse” (BRASIL, 2002).
11 Ver arts. 162 e seu § 1o, 163 e 165 do Código de Processo Civil (CPC) (BRASIL, 1973).
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Trata-se dos recursos autorizados pela Constituição e pela(s) lei(s) 
infraconstitucional(is), garantidores que são, dessa feita, do duplo grau de 
jurisdição, tema a ser discutido no próximo tópico.

3. O duplo grau de jurisdição constitucional e infraconstitucional

O duplo grau de jurisdição é garantia inserida no texto constitucional, 
ao contrário do que se evidencia na voz dos mais variados doutrinadores e, 
também, nas abalizadas jurisprudências exaradas pelos mais diversos tribu-
nais. A seguir, portanto, analisar-se-á, mais amiudadamente, essa questão.

3.1. Apoio jurídico para utilização do duplo grau de jurisdição

Como advertido anteriormente, o duplo grau de jurisdição é conse-
qüência de uma garantia fundamental, qual seja, a garantida de que nenhuma 
lesão ou ameaça a direito fugirá ao alcance do Judiciário.

Noutro falar, o duplo grau de jurisdição é conseqüência do direito 
constitucional de ação. Dessa feita, por seu intermédio o jurisdicionado tem 
o direito de dispor de todas as ferramentas jurídicas postas à sua disposição 
(as mais variadas espécies de ação12, os mais variados tipos de recursos13, os 
variados procedimentos14 existentes etc.), tendo como objetivo último receber, 
do órgão jurisdicional autorizado constitucionalmente15, a tutela pretendida 
que se encontra relatada na peça preambular.

É que a jurisdição, isto é, o poder-dever de dizer o direito no caso 
concreto, é

exercida pelo Estado desde o instante em que o direito de ação é 
exercitado, dando ensejo à formação do processo, que se desdo-
bra através de um procedimento, representando a forma como 
os atos processuais são praticados pelas partes, pelo magistrado 

12  Por exemplo, ação possessória, ação de indenização, ação de despejo, ação de nunciação de obra nova, ação de embargos 
do devedor etc.
13 Basta se verificar o conteúdo do art. 496 do CPC (recurso de apelação, de agravo - com as alterações promovidas pela 
Lei no 11.187/05 -, de embargos infringentes etc.) ou do art. 896 da CLT (embargos, recurso ordinário, recurso de revista 
e agravo).
14 No processo civil, procedimentos ordinário, sumário (arts. 275 a 281 do CPC) e sumaríssimo (Lei no 9.099/95), e no 
processo do trabalho, também, procedimentos ordinário, sumário (Lei n o 5.584/70) e sumaríssimo (arts. 852-A a 852-I 
da CLT).
15 A Carta de 1988 encarregou-se de definir, em seu bojo, a competência de todos os órgãos jurisdicionais existentes em 
nosso ordenamento jurídico, como quando define a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu art. 102 ou 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em seu art. 105.
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e pelos auxiliares da justiça (grifos do autor) (MONTENEGRO 
FILHO, 2009, .18).

E tal conduta processual continua até o total desfecho do caso ao Esta-
do-Juiz apresentado, envolvendo, dessa maneira, a possibilidade de o interes-
sado recorrer das decisões que lhes sejam desfavoráveis.

Não obstante parte da doutrina afirme que o princípio do duplo grau 
de jurisdição não esteja explícito na Constituição, mas, sim, é, dito princípio, 
inferido da ordem vigente considerada como um todo, discorda-se frontal-
mente dessa visão canhestra da doutrina de nome. Veja-se passagem da obra 
de Misael Montenegro Filho ao afirmar o que agora se escreve:

Para assegurar que o Estado bem se desincumba do dever de 
solucionar os conflitos de interesses, considerando a possibili-
dade de o magistrado ou do tribunal se equivocar na apreciação 
de uma causa, mal sopesando a verdade formal que dela emana, 
ou de praticar ato marcado pela presença de vício formal, pre-
vê-se a possibilidade de a decisão ser novamente analisada pela 
mesma autoridade que a proferiu (como exceção, na hipótese 
específica que envolve o recurso de embargos de declaração) ou 
pela instância superior (como regra).
Essa possibilidade denota a prevalência do princípio do duplo 
grau de jurisdição, não se revestindo de caráter absoluto, res-
peitando-se hipóteses que vedam a possibilidade de reexame de 
pronunciamento judicial, que permanece intocado (grifos do au-
tor).
O princípio examinado não se encontra escrito em letras na 
Carta Magna, sendo aplicado através da interpretação gramati-
cal do inciso LV do art. 5o da CF, com a seguinte redação: “Aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusa-
dos em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes (grifo nosso) (MONTE-
NEGRO FILHO, 2009, 19).

A discordância relativamente à não previsão constitucional do prin-
cípio em tela, dá-se da leitura de outras passagens da própria Constituição 
(além da citada pelo autor acima), como, por exemplo, no momento em que 
o legislador constituinte define a promoção dos juízes para os tribunais de se-
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gundo grau, deixando claro, assim, que as decisões são recorríveis a um órgão 
superior. E, com isso, inferindo-se que existe, sim, o duplo grau de jurisdição. 
Veja-se, in verbis, o texto:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os 
seguintes princípios: [...]
III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por anti-
guidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou 
única entrância (grifo nosso) (BRASIL, 1988).

Outras passagens da Constituição também deixam clara (e explícita, 
portanto) a existência, na ordenança vigente, do duplo grau de jurisdição. É 
o caso, por exemplo, do momento constitucional em que é tratada a Organi-
zação do Estado: “Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e 
judiciária dos Territórios. [...] § 3º - Nos Territórios Federais com mais de cem 
mil habitantes [...] haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instân-
cia [...]” (grifo nosso).

Tal evidência é também flagrada no instante de definição das compe-
tências do Supremo Tribunal Federal (STF):

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamen-
te, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário 
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição 
em uma única instância (grifo nosso) [a expressão “única ins-
tância”, demonstra, cabalmente, que existem, para determinadas 
matérias, ao menos uma instância de apreciação a mais].
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas 
em única ou última instância [aqui, também, a expressa menção 
a mais de uma instância], quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
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c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face 
desta Constituição;
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal (grifo 
nosso) (BRASIL, 1988).

A presença do duplo grau de jurisdição é tamanha em todo o texto 
Maior que, por vezes, o legislador constituinte o garantiu até mesmo na esfera 
administrativa16. É o caso das regras pertinentes à instituição da previdência 
privada, a par do regime geral de previdência social a que todos – nos termos 
da Constituição e da lei17 – têm direito:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter comple-
mentar e organizado de forma autônoma em relação ao regime 
geral de previdência social, será facultativo, baseado na consti-
tuição de reservas que garantam o benefício contratado, e regu-
lado por lei complementar.
[...]
§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo es-
tabelecerá os requisitos para a designação dos membros das di-
retorias das entidades fechadas de previdência privada e disci-
plinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias 
de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e 
deliberação (grifo nosso) (BRASIL, 1988).

Do acima expendido, denota-se, claramente, que o duplo grau de ju-
risdição é ferramenta jurídica ofertada a todos os jurisdicionados, com au-
torização, para sua utilização, não só na Constituição, mas também nas leis 
infraconstitucionais.

3.2. O duplo grau de jurisdição na CLT

Como já adiantado, a CLT proclama o duplo grau de jurisdição de 
modo expresso. É, exatamente, no CAPÍTULO VI do TÍTULO X da CLT que 
se encontram positivadas as espécies recursais admitidas na seara trabalhista.

Anote-se, ainda, que aquele rol não é exaustivo, uma vez que o art. 

16 Por óbvio que aqui não seria bem um duplo grau de jurisdição, mas, sim, um duplo grau de apreciação, uma vez que a 
jurisdição é função exclusiva do Estado, como se deflui do estabelecido no já estudado inciso XXXV do art. 5o da CF/88.
17 Vide Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
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769 do citado diploma autoriza a utilização do CPC de modo subsidiário:

Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte 
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que 
for incompatível com as normas deste Título (BRASIL, 1943).

Cumpre reforçar, ainda, que a utilização dos recursos cíveis não têm 
apoio uníssono na doutrina e na jurisprudência.

3.2.1. Das espécies reveladoras do duplo grau de jurisdição con-
solidado

O art. 893 da CLT é claro ao estabelecer:

Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
I - embargos;
II - recurso ordinário;
III - recurso de revista;
IV – agravo (BRASIL, 1943).

Cada espécie tem, nos desdobramentos dos respectivos artigos, sua 
serventia especificada. Ressalte-se, contudo, por oportuno, as alterações pro-
movidas pela Lei no 11.496/07, dando nova redação ao regime dos embargos 
no TST (art. 894, CLT).

Desse modo, inconteste a possibilidade de utilização de recursos na 
esfera laboral, por quaisquer das espécies autorizadas, demonstrando, dessar-
te, o duplo grau de jurisdição infraconstitucional trabalhista.

4. A execução trabalhista e a aplicação do CPC 

4.1. Considerações gerais

A jurisdição, como visto até o momento, é função estatal por inter-
médio da qual o Estado, diante do caso concreto apresentado, diz o direito. 
Ocorre que quando o Estado se pronuncia, em qualquer das modalidades de 
provimento judicial18, o obrigado (condenado no bojo da sentença a uma obri-

18 A classificação dos atos processuais, como aclamado pela doutrina e pelo próprio CPC, é estabelecida segundo os partí-
cipes do processo. Daí os atos processuais serem classificados em atos das partes (arts. 158 a 161 do CPC) e atos judiciais. 
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gação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia certa) pode ou não 
cumprir o mandamento ali inscrito.

quando tal mandamento é cumprido espontaneamente pelo devedor 
(réu condenado no bojo sentencial), o processo é extinto na forma da lei19. 
Quando não, atos de execução deverão ser implementados, a fim de que o 
credor do título executivo (judicial ou extrajudicial) seja plenamente satisfei-
to. E tais atos – frise-se – podem ser praticados de ofício pelo juiz, conforme 
autoriza o art. 878 consolidado:

Art. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer inte-
ressado, ou ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal 
competente, nos termos do artigo anterior (BRASIL, 1943).

Fala-se, neste momento, da execução de sentença não adimplida es-
pontaneamente pelo devedor.

E tal execução tem regime jurídico próprio, quando se trata de senten-
ça prolatada em âmbito da Justiça do Trabalho, isto é, quando o provimento 
judicial revela obrigação oriunda da relação de trabalho (art. 114, I, CR).

4.2. Regime jurídico da execução trabalhista

Os arts. 876 ao 892 do Texto Consolidado trazem as regras a ser obser-
vadas pelo juiz e pelas partes quando da interposição do processo de execução 
ou da segunda fase do processo de conhecimento (quando os atos executivos 
seguirem-se à prolação da sentença).

4.3. Das várias espécies de execução trabalhista

A execução por quantia certa contra devedor solvente é uma das mo-
dalidades clássicas de execução trabalhista.

Desse modo, existindo “dívida líquida e certa, com a respectiva homo-

Estes, por sua vez, subdividem-se em atos do juiz (arts. 162 a 165) e atos dos auxiliares da Justiça (arts. 166 a 171 do 
CPC, dentre outros). Há considerar, ainda, e segundo a melhor doutrina, a subdivisão (ou subclassificação) dos atos do 
juiz, a saber: atos materiais e de provimentos judiciais. Aqueles se revelam quando o juiz, na tentativa de enxergar onde 
se encontra a verdade dos fatos alegados pela parte autoral e negados pela parte ré, determina a audiência das mesmas, 
bem como das respectivas testemunhas. Estes (provimentos judiciais), exteriorizam-se quando o juiz se pronuncia dentro 
do processo por intermédio de uma sentença, decisão interlocutória ou mesmo de um despacho, tal como autoriza o art. 
162 e seus desdobramentos. Para melhor compreensão do aqui assinalado, consulte GONÇALVES, 2007, p. 230-235 e 
MONTENEGRO FILHO, 2009, p. 254-65.
19  Art. 769 da CLT c/c arts. 794 e 795 do CPC.
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logação dos cálculos” (SARAIVA, 2008, p. 621), autorizado está o início da 
execução trabalhista.

Como toda execução tem por objetivo a satisfação do credor, a espécie 
aqui delineada não poderia fugir a dita regra geral. Assim, seu objetivo é “ex-
propriar bens do devedor a fim de satisfazer o direito do credor, respondendo o 
executado com o seu patrimônio, presente ou futuro” (SARAIVA, 2008, p. 621), 
no intuito de cumprir com as obrigações não adimplidas espontaneamente.

Discorrendo-se um pouco mais acerca do procedimento da execução 
por quantia certa contra devedor solvente, tem-se a possibilidade de imple-
mentação, no mundo concreto, do conteúdo do art. 882 consolidado:

Art. 882 - O executado que não pagar a importância reclamada 
poderá garantir a execução mediante depósito da mesma, atua-
lizada e acrescida das despesas processuais, ou nomeando bens 
à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 
655 do Código Processual Civil (BRASIL, 1943).

A doutrina (LEITE, 2007, p. 938-57), ainda, especifica outras formas 
de execução: cumprimento ou execução da obrigação de entregar coisa certa 
ou incerta, cumprimento ou execução das obrigações de fazer ou não fazer, 
execução das prestações sucessivas, execução contra devedor concordatário, 
execução contra massa falida ou empresa em recuperação judicial etc.

4.4. A lei no 11.232/05 e a execução trabalhista

Questão importante é definir se a Lei no 11.232/05, que alterou profun-
damente a sistemática de execução de pagar quantia certa no processo civil é 
(ou não) aplicável ao processo do trabalho.

Para tal intento, mister se faz, em primeiro plano, definir-se o alcance 
do art. 76920 da CLT.

Carlos Henrique Bezerra Leite, trás importante lição nesse sentido:

Com efeito, ao ser criado (em 1943) o art. 769 da CLT funcio-
nava como uma “cláusula de contenção” destinada a impedir 
a migração indiscriminada das regras do processo civil, o que 

20 Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto 
naquilo em que for incompatível com as normas deste Título (BRASIL, 1943).



ALCAnCE SEMÂnTICO-JURÍDICO DO InCISO XXXV DO ART. 5º 
COnSTITUCIOnAL: AnÁLISE DE SUA REPERCUSSÃO EM ÂMBITO TRABALHISTA 

Francisco José Garcia Figueiredo

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 285

poderia comprometer a simplicidade, a celeridade, enfim, a efe-
tividade do processo laboral.
Atualmente, porém, a realidade é outra, pois o processo civil, em 
virtude das recentes alterações legislativas, passou a consagrar, 
em muitas situações, a otimização do princípio da efetividade 
da prestação jurisdicional, de modo que devemos, sempre que 
isso ocorra, acolmatar [sic.] as lacunas ontológica e axiológica 
do art. 769 da CLT e estabelecer a heterointegração do sistema 
mediante o diálogo das fontes normativas com vistas à efetiva-
ção dos princípios constitucionais concernentes à jurisdição jus-
ta e tempestiva. A utilização desta nova hermenêutica, portanto, 
pode ser adotada “sem ruptura no desenvolvimento aberto do 
Direito”.
Afinal, como sublinha o jurista português Antônio Menezes Cor-
deiro “A realização do Direito é unitária. Apenas em análise abs-
trata é possível decompô-lo em várias fases que funcionam, tão-
só, em inseparável conjunto. Particularmente focada é a unidade 
entre interpretação e aplicação. Mas há que ir mais longe, tudo 
está implicado, desde a localização da fonte à delimitação dos 
fatores relevantes; o caso é a parte de um todo vivo, sendo certo 
que interpretar é conhecer e decidir.” (2009, p. 905-6).

Defende, dessa forma, uma nova interpretação do art. 769 consolidado 
(interpretação essa à luz dos princípios constitucionais que dão guarida à efe-
tividade da jurisdição), para, então, assegurar, claramente, a aplicabilidade da 
Lei no 11.232/05 ao processo do trabalho. Veja-se, ipsis litteris, sua lição:

Em suma, o processo de execução autônomo de título judicial 
foi, no processo civil, substituído pelo “cumprimento de senten-
ça”, que é uma simples fase procedimental posterior à sentença, 
sem a necessidade de instauração de um novo “processo” (de 
execução). Essa substancial alteração do processo civil implica 
automática modificação do processo do trabalho, no que couber, 
tendo em vista a existência de lacuna ontológica do sistema da 
execução de sentença que contém obrigação de pagar previsto 
na CLT (grifos do autor) (2009, p. 902-3).

Assim, a Lei em comento deve, pelas razões aqui ressaltadas, bem 
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como por aquelas encontradas no início do presente artigo científico, ser aco-
lhidas em âmbito processual trabalhista, quando da execução de julgados 
oriundo da Justiça do Trabalho.

Sintetizando, portanto, o CPC é aplicável ao processo de execução 
trabalhista, seja este evidenciado em mera fase do processo de conheci-
mento, conforme inovação trazida pela Lei no 11.232/05, seja evidenciado 
como processo autônomo, como ocorre na execução dos títulos executivos 
extrajudiciais.

4.5. Aplicação da Lei de Execução Fiscal (LEF) à execução trabalhista

Resta saber, ainda, se na execução trabalhista a Lei de Execução Fiscal 
(LEF) é (ou não) aplicável.

A resposta não poderia ser outra senão afirmativa. Basta se verificar o 
conteúdo do art. 889 consolidado:

Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução são 
aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, 
os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para 
a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal 
(grifo nosso) (BRASIL, 1943).

Portanto, tratando-se de execução trabalhista, a Lei no 6.830/80 pode 
ser utilizada, de acordo com autorização expressa no citado artigo da CLT.

5. Conclusões

A Assembléia Nacional Constituinte promulgou, em 5 de outubro de 
1988, a Constituição da República, documento iniciador do novo Estado jurí-
dico denominado de República Federativa do Brasil.

Com tal texto, vieram, dentre outros direitos ali positivados, o direito 
de ação (art. 5o, XXXV). E com tal direito, as dúvidas relativas ao seu alcance 
e à sua extensão na ordenança ora estabelecida.

Com o estudo verificado, contudo, verificou-se que seu alcance semântico 
e sua extensão jurídica, dadas as fundamentações expendidas, são os seguintes:

1a) a lei não pode ser criada/editada de tal forma a obstar o 
acesso ao Judiciário;
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2a) todos os jurisdicionados têm direito a, diante de uma 
simples ameaça ao seu direito material, procurar o Poder 
Judiciário; 
3a) é o Poder Judiciário o competente constitucionalmente 
para resolver as pendengas surgidas no seio da sociedade;
4a) sendo o Estado o detentor da jurisdição, a qual é exercida 
pelo Judiciário, não poderá deixar de dar um efetivo resul-
tado a todo pedido a “Ele” direcionado por qualquer um de 
seus jurisdicionados;
5a) ao mesmo tempo em que o constituinte originário asse-
gurou que nenhuma lesão ou ameaça a direito escaparia da 
apreciação do Judiciário, nesse mesmo instante retirou a 
possibilidade de os jurisdicionados fazerem justiça com as 
próprias mãos, trazendo para si a responsabilidade de dizer 
o direito no caso concreto quando, dito direito (material), for 
aviltado por qualquer um, inclusive pelo próprio Estado.

Assim é que, dentro desse alargado alcance do citado inciso, verificou-
se, também, que o duplo grau de jurisdição, ao contrário do que a doutrina 
apregoa, encontra-se expressamente positivado na Constituição e, também, 
nas leis infraconstitucionais.

Ademais, o só pronunciamento do Estado acerca do direito perante 
ele deduzido muitas vezes não completa, por si só, a garantia fundamental 
inserta no já tão mencionado inciso XXXV do art. 5o constitucional. É que, 
na maioria das vezes, vê-se que o devedor apontado na sentença não cumpre, 
espontaneamente, o comando judicial.

Nesse momento, e por imperativo do Texto Magno, atos executivos 
devem ser praticados a fim de que o direito seja, de uma vez por todas, restau-
rado e a paz social devolvida a quem de direito.

E se se tratar de sentença que envolva obrigação oriunda da relação 
de trabalho, notou-se que o documento jurídico a apoiar seu procedimento é a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Embora assim seja, denotou-se, no desenrolar do artigo, que o CPC, 
mormente na parte onde foram promovidas as alterações ocorridas recente-
mente (Lei no 11.232/05, dentre outras) é, por permissivo inserto no art. 769 
do texto consolidado, aplicado à execução trabalhista.

Seguindo esse mesmo raciocínio e por autorização do art. 889 da CLT, 
a Lei no 6.830/80 (lei das execuções fiscais) pode, também, ser utilizada no 
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processo de execução trabalhista.
Evidenciadas ficam, do exposto, a extensão do comando inserto no 

inciso XXXV do art. 5o constitucional.
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Anne de Carvalho Cavalcanti1

1. Introdução

A Emenda Constitucional nº. 45 de 2004 imprimiu mudanças paradig-
máticas na Justiça do Trabalho, ampliando sua competência que antes estava 
limitada, salvo algumas exceções, às demandas originadas da relação de em-
prego, para abranger a relação de trabalho em sentido amplo. Essa pode ser 
definida como todo vínculo que tem como objeto a prestação de uma atividade 
humana, por pessoa física, de maneira pessoal. O trabalho autônomo é uma 
das suas modalidades, sendo realizado de forma independente e sem subor-
dinação.

A prestação autônoma de serviços advocatícios suscita divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais quanto à caracterização da relação estabelecida 
entre o advogado e o seu cliente: se seria apenas relação de consumo, com 
exclusão da relação de trabalho ou se essas seriam coexistentes. Há ainda os 
que entendem ser uma relação de índole civil. A identificação desse vínculo é 
essencial para a definição das normas a serem aplicadas, tanto no plano mate-
rial, como na fixação da competência.

O deslinde da matéria passa pela análise do significado da expressão 
“relação de trabalho”, prevista constitucionalmente, sendo ainda necessário 
fazer-se um paralelo com o conceito de relação de consumo. A importância 
de tal estudo se mostra essencial, mormente quando nos deparamos com a 
diversidade de entendimentos que grassam nos nossos tribunais, inclusive nas 
instâncias Superiores, aonde inexiste uniformidade de posicionamento.

O tema avulta de importância e de atualidade, considerando a intensa 
divergência que cerca a inovação constitucional. Daí, o nosso interesse em 
contribuir para o debate, sem a pretensão de exaustão, mas procurando fomen-
tar o exame acerca da competência trabalhista para julgar tais demandas.

1 Advogada, pós-graduada em Direito Processual.

A COMPETÊnCIA DA JUSTIçA DO TRABALHO PARA AS 
AçÕES DE COBRAnçA DE HOnORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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2. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho

A competência da Justiça do Trabalho encontra assento constitucio-
nal no artigo 114 da Carta Magna. Com a reforma processual implementada 
pela Emenda Constitucional nº. 45 de 2004 foram inseridas novas matérias na 
competência disciplinada no enunciado constitucional referido. 

Antes do advento da reforma, a Justiça Trabalhista limitava-se a apre-
ciar as lides decorrentes da relação de emprego, além de outras hipóteses ex-
pressamente ressalvadas na legislação ordinária, como a pequena empreitada, 
por exemplo. Tal ressalva se justificava pela previsão constitucional do antigo 
artigo 114, que permitia que norma infraconstitucional autorizasse a amplia-
ção da competência para outras formas específicas de relações de trabalho.

Com a modificação mencionada, essa Justiça passou a fazer jus à sua 
denominação, devendo apreciar as lides decorrentes das relações de trabalho, 
sendo desnecessária qualquer atividade legislativa posterior que as especifi-
que. A própria Constituição Federal, de forma direta e sem condicionamentos, 
outorgou à Justiça Laboral, a competência para apreciar as “ações oriundas 
das relações de trabalho” 2. 

Passaram também a ser previstas outras ações conexas a essa relação, 
como as relacionadas à causa sindical, as ações relativas às penalidades ad-
ministrativas, as execuções de ofício das contribuições previdenciárias, entre 
outras. O critério de determinação da Justiça do Trabalho deixa de se fundar 
em elemento pessoal, pelo qual a competência seria atraída quando figurasse 
o empregado e o empregador na relação processual. O texto constitucional 
elencou, expressamente, algumas situações jurídicas que deverão ser apre-
ciadas na seara trabalhista. Nesse norte, quando tratou da relação de trabalho 
o fez de forma abrangente, inserindo a matéria como elemento primordial na 
definição da competência trabalhista. Mas, a expressão relação de trabalho 
tem suscitado algumas digressões acerca do seu alcance, o que tem originado 
inúmeras decisões e teorias divergentes, na tentativa de extrair a verdadeira 
exegese do seu enunciado.

3. Da relação de trabalho

A relação de trabalho pode ser entendida como um gênero, do qual a 

2 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1998.
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relação de emprego e outras formas de prestação laboral são espécies3. Segun-
do Mauricio Godinho Delgado4 a relação de trabalho “refere-se a todas as re-
lações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em 
uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano”. O que caracteriza 
a relação de trabalho é a transposição da energia laboral humana para outrem, 
através de uma relação base. A sua concretização pode ganhar diferentes con-
tornos, o que vai caracterizar diferentes formas de prestação de trabalho, como 
o autônomo, o avulso, a relação empregatícia etc. 

Costuma-se emprestar à expressão relação de trabalho, o mesmo sen-
tido da expressão relação de emprego, quando essa é só umas das espécies 
daquela. Tal confusão se explica pela importância histórica dos vínculos em-
pregatícios na conformação do trabalho, predominantemente, negociado sob 
essa forma de prestação, limitando o espaço das demais hipóteses de pactu-
ação do labor humano. Entretanto, a caracterização da relação de emprego 
exige elementos específicos, e não apenas o fato de haver prestação de traba-
lho humano: ser prestado por pessoa física, com pessoalidade, subordinação, 
onerosidade e não-eventualidade. 

A Justiça do Trabalho permanece competente para as lides empre-
gatícias e passa, também, a abranger outras ações decorrentes das diversas 
formas de prestação de trabalho. Mas, qual seria a abrangência desse novo 
conceito? A dificuldade consiste na ausência de parâmetros que delineiem os 
seus contornos e balizem a sua abrangência. Na tentativa de se buscar ele-
mentos uniformes, que permitam a identificação de uma relação de trabalho a 
ser amparada pela Justiça Especializada, são identificados alguns critérios de 
delimitação.

O Ministro João Orestes Dalazen5 encontra, na pessoalidade, o fator 
essencial para a caracterização da relação de trabalho, aqui entendido em sua 
relação ao ser humano. Não se podendo reconhecer, como tal, a obrigação 
existente entre duas pessoas jurídicas, por exemplo. Tal elemento é, de fato, 
primordial para a caracterização da prestação do trabalho, erigido para a pro-
teção do trabalhador enquanto sujeito de direitos e de dignidade, e não mais 
como uma mercadoria ou como apenas mais um dos fatores integrantes da 

3 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. A competência da Justiça do Trabalho para a Relação de Trabalho. In nova compe-
tência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p. 29.
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 5.ed.São Paulo: LTR, 2006, p. 285.
5 DALAzEN, João Oreste. A Reforma do Judiciário e os novos marcos da competência material da Justiça do Tra-
balho. In: Revista LTR, vol. 69, nº 03, março de 2005. Material da 1ª aula da Disciplina Processo Trabalhista: Grandes 
Transformações, ministrada no curso de pós-graduação lato sensu televirtual em Direito Processual: Grandes Transforma-
ções – UNISUL/REDE LFG, p.08. 
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atividade econômica. Aliás, como afirma Jorge Luiz Souto Maior6, admitir-se 
a relação de trabalho entre empresas levaria ao absurdo de reconhecer essa 
relação laboral em, praticamente, todas as formas de relações socialmente 
estabelecidas. Souto Maior, adepto de uma interpretação restritiva do artigo 
114 do Texto Constitucional, ainda, acrescenta o requisito da exploração do 
trabalho e o seu conflito com o capital. Segundo ele, a competência da Justiça 
Trabalhista seria atraída sempre que houvesse a exploração da mão-de-obra, 
de forma semelhante à subordinação existente em uma relação de emprego.

Entendemos que todo tipo de atividade em que o prestador seja pessoa 
física e contrate o emprego de sua atividade laboral, poderá ser considerada 
relação de trabalho. Especificamente, na forma autônoma, na qual não há su-
bordinação e o prestador atua com liberdade e independência para a consecu-
ção do trabalho, encontra-se intersecção com a prestação de serviço objeto da 
relação de consumo e do respectivo sistema normativo. E a interpretação des-
se fenômeno traz repercussões práticas na delimitação da competência para 
apreciação das demandas conseqüentes. 

4. Da Relação de Consumo

Com fundamento no artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal, 
que preconiza que ao Estado cabe promover a defesa do consumidor, na forma 
da lei, foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Consiste em micros-
sistema normativo que regula a matéria consumerista e traz o conceito de con-
sumidor no seu artigo 2º, afirmando que “consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.7 

Segundo José Geraldo Brito Filomeno8 “o conceito de consumidor 
adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico”, já que con-
centrando no personagem e na destinação que esse adquirente dá ao produto 
ou serviço. O consumidor é aquele que, ao adquirir produtos e serviços, mira 
a satisfação de uma necessidade individual, não utilizando o bem para o incre-
mento de uma atividade produtiva ou mesmo para fins de revenda9. 

6 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Justiça do Trabalho: a Justiça do Trabalhador? In: nova competência da Justiça do Traba-
lho. São Paulo: Ltr, 2005, p.183.
7 BRASIL, Lei n. 8078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção dos consumidores e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 15 fev. 2009.
8 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos Direitos do Consumidor. . In: Código Brasileiro de Defesa do Consumidor co-
mentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
9 MELHADO, Reginaldo. Da Dicotomia ao Conceito Aberto: As Novas Competências da Justiça do Trabalho. In: nova 
competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p.325.
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Na tentativa de interpretar a definição legal de consumidor, identi-
ficam-se duas correntes doutrinárias: a finalista e a maximalista. De acordo 
com a primeira, privilegia-se o objetivo teleológico do Código, que seria a 
proteção da parte vulnerável na relação de consumo: o consumidor. Esse seria 
quem adquire produtos e serviços como destinatário final, no sentido fático 
e no sentido econômico, ou seja, quem adquire o bem para uso próprio, sem 
empregá-lo em uma atividade profissional ou cadeia de produção. Como des-
tacado por Cláudia Lima Marques10, tais premissas induziram à conclusão de 
que os profissionais, no exercício de suas atividades, não poderiam ser consi-
derados consumidores. Por isso, o Judiciário vem abrandando a tese e aferindo 
a vulnerabilidade caso a caso, podendo-a identificar em consumidores-profis-
sionais que se encontrem em posição mais fraca na relação, quando adquire, 
por exemplo, um produto que foge à sua esfera profissional.

Já a corrente chamada maximalista defende que as normas consume-
ristas têm ampla abrangência, regulando todo o mercado de consumo e as 
relações aí inseridas, não importando se a aquisição de produtos e serviços 
é para uso próprio ou para emprego em um sistema de produção. Ou seja, 
as normas não visam à proteção do consumidor pessoa física, apenas o não-
profissional, mas a de todos aqueles que negociam produtos e serviços como 
destinatário fático de suas utilidades, não importando a destinação econômica 
que lhe é dada11. 

A primeira corrente encontra mais aceitação, chegando-se a afirmar 
que as pessoas jurídicas só poderão ser consideradas consumidoras quando 
atuem como destinatárias finais e não empreguem os produtos e serviços 
como insumos na sua cadeia produtiva. Aliás, são necessários dois requisitos 
principais: que os bens sejam de consumo e não de capital e que haja um dese-
quilíbrio entre as partes, favorecendo o fornecedor. Do contrário, a legislação 
do consumidor estaria se imiscuindo em vínculos negociais próprios do direi-
to comercial e civil, como pontifica José Reinaldo de Lima Lopes.12

O parágrafo 2º do artigo 3º do Código conceitua serviços para fins de 
relação de consumo, tratando-os como “qualquer atividade fornecida no mer-
cado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

10 MARqUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O Novo Regime das Relações Contratu-
ais. 5.ed. São Paulo: RT, 2006, p. 304.
11 Ibidem, pp.304-305.
12  LOPES apud FILOMENO, 2007, p.34.



A COMPETÊnCIA DA JUSTIçA DO TRABALHO PARA AS 
AçÕES DE COBRAnçA DE HOnORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Anne de Carvalho Cavalcanti

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 295

trabalhista”.13 A ressalva feita no final do parágrafo merece uma interpretação 
histórica, para que dela se extraia seu verdadeiro sentido. 

quando da edição do Código, em 1990, a Justiça do Trabalho apenas 
tinha competência para julgar as lides decorrentes da relação de emprego. E, 
como dito alhures, a expressão relação de trabalho era largamente utilizada 
para designar a espécie empregatícia, em virtude da sua predominância na 
conformação laboral. Assim, a expressão legal “relações de caráter trabalhis-
ta” deve ser vista, estritamente, com o significado de relações de emprego.

Não se pode afirmar que a existência de uma relação de consumo na 
prestação de um serviço, exclua a relação de trabalho nela contida. Haverá con-
sumidor quando a prestação do serviço seja destinada a uma necessidade pesso-
al, mas não se pode negar que essa prestação será efetivada através de uma ativi-
dade laborativa, o que não implica na desnaturação do vínculo consumerista. 

Mas, a questão não se coloca de maneira tão simples para todos, exis-
tindo posições divergentes quanto à caracterização de uma mesma relação 
como de consumo e de trabalho, a exclusão de uma pela outra ou a possibili-
dade de coexistência de ambas. 

5. Prestação de serviços advocatícios: relação de trabalho ou de 
consumo?

Passamos a tratar à luz de tais considerações, da celeuma que norteia a 
caracterização da relação entre o advogado, enquanto profissional autônomo, 
e o cliente que contrata seu labor. 

O trabalho autônomo pode ser conceituado como a relação jurídica 
que se funda “na predeterminação da prestação, que não sofrerá intervenção 
do credor do trabalho e na circunstância de que o poder jurídico reservado ao 
prestador encerra o poder de auto-organizar o próprio trabalho, com ou sem o 
concurso de outrem” 14. 

A definição dessa relação repercute, diretamente, na questão da Jus-
tiça competente para apreciação das demandas que dela decorrem, como a 
cobrança de honorários advocatícios pelo trabalho executado. Sobre o tema, 
podemos dividir as opiniões doutrinárias em três correntes principais, que se-
rão a seguir examinadas. 

13 BRASIL, Lei n. 8078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção dos consumidores e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 15 fev. 2009.
14 ARAÚJO, Francisco Rossal de. A natureza jurídica da relação de trabalho (Novas Competências da Justiça do Trabalho 
– Emenda Constitucional n. 45/2004). In: nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p.97
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 5.1. A exclusão da relação de trabalho quando existente uma rela-
ção de consumo

Existem posicionamentos doutrinários que afirmam que a caracteriza-
ção da relação entre o trabalhador autônomo e o cliente, como de consumo, 
exclui seu caráter trabalhista. Segundo Reginaldo Melhado15 e Carlos Hen-
rique Bezerra Leite16, não há relação de trabalho quando uma das partes é o 
consumidor, destinatário final do serviço e figura vulnerável, sendo excluída a 
competência da Justiça Trabalhista para dirimir os conflitos daí advindos. 

De acordo com Sérgio Cavalieri Filho17, o componente que diferen-
ciaria a relação de consumo da relação de trabalho, seria o dever de resultado. 
Esse estaria presente na relação de consumo e seria inexistente na relação de 
trabalho. Com base nesse entendimento, há decisões que consideram apenas 
as obrigações de meio como atividade laboral, tendo em vista que o foco es-
taria no modo de desenvolvimento dessa atividade e não do serviço em si. 
Assim, a Justiça Trabalhista seria incompetente para apreciar tais questões. 

Não nos parece plausível essa diferenciação, pois, em ambas as hipó-
teses, há a contratação de serviços a serem prestados, seja a obrigação de meio 
ou de resultado, desde que por pessoa física. quando contratado um resultado, 
esse só poderá ser alcançado quando empregada a energia humana na conse-
cução dos fins, através de um trabalho executado.

Se assim fosse, os serviços contratados por obra certa nunca seriam 
da competência da Justiça do Trabalho. Aliás, como afirma Fernando Antonio 
zorzenon da Silva18, se a caracterização da relação de consumo fosse dada 
pela obrigação de um resultado, esse elemento bastaria para a definição e di-
ferenciação da relação de trabalho. Segue ainda lembrando que, mesmo antes 
da reforma, a Justiça Trabalhista julgava os dissídios resultantes de contratos 
de empreitadas, desde que empreiteiro fosse operário ou artífice (art. 652, III, 
da CLT).

Os defensores dessa tese se apegam à exigência do inciso IX do artigo 
114 da Constituição Federal, que ao dispor sobre a competência da Justiça 
do Trabalho, remete à legislação ordinária a previsão de que outras ações de-

15 MELHADO, Reginaldo. Da Dicotomia ao Conceito Aberto: As Novas Competências da Justiça do Trabalho. In: nova 
competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p.241. 
16 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4. Ed. São Paulo: LTR, 2006, p.187.
17 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, pp.. 
410/411.
18  SILVA, Fernando Antonio zorzenon da. Competência da Justiça do Trabalho. Relações de consumo. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 864, 14 nov. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7572>. Acesso em: 
fev. 2009.
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correntes da relação de trabalho passem a ser da competência dessa Justiça 
Especializada19. Contudo, esse inciso não pode ser lido de forma isolada e, se 
conjugado com o inciso primeiro, vê-se que não há necessidade de comple-
mentação legislativa para que as ações decorrentes da relação de trabalho pas-
sem a ser da competência trabalhista. Como dito alhures, essa fixação passou 
a ter sede constitucional, de forma direta e incondicionada. Entender o oposto 
é fazer letra morta da Constituição e admitir que a mudança nada alterou o 
panorama anterior. É equiparar a relação de trabalho à de emprego, limitando 
a competência laboral a essa última e criando requisito (edição de lei) não 
previsto na Carta Magna.

A leitura sistemática do artigo mencionado induz à conclusão de que 
o inciso IX prevê a edição de lei para matérias que não estão abrangidas nos 
incisos anteriores, ou seja, não decorram diretamente da relação de trabalho, 
sindical, greve, execução de contribuições previdenciárias, penalidades admi-
nistrativas, ações constitucionais, conflitos de competência e responsabilidade 
civil decorrente da relação de trabalho. Como por exemplo, a cobrança de 
contribuição sindical em face das empresas e as questões da futura previdên-
cia complementar20. Portanto, não vislumbramos como afastar o caráter traba-
lhista da relação entre cliente e profissional autônomo. 

5.2. A posição intermediária: relação bifronte e bipartição de com-
petência

Segundo o magistério do Ministro Orestes Dalazen21, quando há pres-
tação de serviços pessoais, pode-se identificar, simultaneamente, duas rela-
ções jurídicas subjacentes: uma de consumo e uma de trabalho. Segundo esse 
entendimento, haverá relação de consumo sob a ótica do consumidor e relação 
de trabalho sob a ótica do prestador do serviço.

Assim, quando um profissional liberal intenta receber sua remune-
ração, deverá fazê-lo na Justiça Trabalhista, eis que será apreciada questão 
atinente ao labor despendido. Já quando o cliente-consumidor deseja discutir 
questões referentes à qualidade ou outro aspecto do serviço que lhe foi forne-
cido, seria competente a Justiça Comum.

Apesar de sedutora e conciliatória a construção, dela não partilhamos, 
pelos inconvenientes processuais que emergiriam na prática. O caráter bifron-

19 LEITE, op. cit., p.200, nota 16.
20 NASCIMENTO, op. cit., p.36, nota 3.
21 DALAzEN, op. cit., p.08, nota 5.
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te da relação causaria a bipartição de competência para apreciação de aspectos 
distintos, mas intricados, o que prejudicaria tanto a cognição do juiz, quanto 
à defesa e o contraditório das partes. O juiz estaria prejudicado pela impossi-
bilidade de apreciação da relação em sua inteireza, em todos os aspectos im-
portantes para a sua conclusão. Já a parte restaria prejudicada pela limitação 
exacerbada que recairia sobre as matérias dedutíveis. 

Ilustremos com o exemplo de um advogado, trabalhador autônomo, 
que ajuíza demanda trabalhista visando o pagamento de seus honorários con-
tratuais e o cliente-consumidor discorda do montante pleiteado, em virtude da 
má qualidade na prestação dos serviços. Pela opinião acima, ele é considerado 
um consumidor e, por isso, quando a discussão incidir sobre a ótica do rece-
bimento do serviço, a incidência das normas consumeristas atrairia a com-
petência da Justiça Comum. Então, como poderia o Reclamado aduzir o que 
entende de direito, se sua matéria de defesa seria estranha à Justiça Laboral? 
Haveria nítida vantagem para o Reclamante, prejuízo para o direito de ampla 
defesa do Reclamado e comprometimento da cognição ampla do juízo. Pen-
samos que essa não seria a melhor solução pra o impasse, apesar da coerência 
teórica, em virtude de seus efeitos no plano prático. 

Há ainda uma corrente defendida por Otávio Calvet22 que sustenta 
que só haverá relação de trabalho quando o tomador do serviço também não 
for o seu destinatário final. Exemplificando, um médico que trabalha para 
uma clínica tem com ela uma relação de trabalho, já que sua energia pessoal 
é utilizada pela tomadora para a manutenção de sua atividade organizada. 
Já o cliente que procurar diretamente, um médico profissional autônomo, 
apropria-se diretamente da prestação de serviço, como um destinatário final 
e, portanto, como consumidor. Ao seguir essa posição, teríamos que admi-
tir, também, uma divisão no âmbito processual, ou seja, na competência 
para apreciação da matéria, trazendo contradições práticas e desigualdades 
injustificáveis. Se um pedreiro trabalhasse de forma autônoma para certo 
tomador, ajuizaria ação de cobrança na Justiça Comum. Já um médico que 
trabalhasse para uma clínica, ajuizaria na Trabalhista. Veja-se que em am-
bos os casos, o objeto seria o mesmo: cobrança de valores, em virtude de 
um trabalho pessoalmente prestado, com diferenciação na competência. Não 
vislumbramos justificativa para essa bifurcação na competência para apre-
ciar os mesmos fundamentos jurídicos: o direito ao recebimento de valores 
em função do labor prestado. 

22 CALVET, Otavio Amaral. A nova Competência da Justiça do Trabalho: Relação de trabalho X Relação de Consu-
mo. Revista LTr. 69-01/55-57, 2005, p. 56.
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5.3. A posição eclética

A posição a qual aderimos, entende que na relação de trabalho pode 
estar embutida uma de consumo, que com aquela não é incompatível. O pre-
ceito do artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor não é 
inconciliável com a possibilidade do influxo consumerista e trabalhista na 
mesma relação. A interpretação da ressalva do parágrafo acima citado já foi 
explicitada, devendo ser entendida como excludente da relação de emprego e 
não da relação de trabalho. 

A questão a ser ponderada é que “mesmo em uma relação de consumo, 
quando o prestador seja a pessoa física, e que o direito material corresponden-
te é mais benevolente com o tomador (consumidor), há um trabalho humano 
que merece tutela”, como aduz Rodolfo Pamplona Filho. 23

Tais premissas não colidem com a existência de um texto normativo 
especialmente vocacionado para a defesa do consumidor em suas relações, 
que poderão ostentar feição civil, comercial ou trabalhista e, desde que titula-
rizadas por um destinatário final de produtos e serviços, tais normas incidirão 
independentemente das regras processuais de competência24. A única ressalva 
é quanto à relação de emprego.

Dessa forma, quando uma particularidade da relação de trabalho in-
serta em um vínculo consumerista vier a ser levado a juízo, deverá sê-lo na 
Justiça do Trabalho, que passará a ser competente para resolver, incidental-
mente, acerca da relação de consumo imbricada25. Entendemos ser esse, o 
posicionamento que mais se coaduna com a previsão constitucional e com a 
natureza da relação estabelecida entre advogado e cliente, não havendo impe-
dimento para que uma mesma situação jurídica receba o influxo de mais de 
um sistema normativo. 

6. Da Justiça competente para apreciar as lides que envolvem co-
brança de honorários advocatícios

Após a identificação da natureza da relação entre advogado e cliente, 

23 PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  A nova competência da justiça do trabalho. Uma contribuição para a compreensão dos 
limites do novo Art. 114 da Constituição Federal de 1988. Disponível em <http://www.panoptica.org/fevereiro2007pdf/
6Anovacompetenciadajusticadotrabalho.pdf>, acesso em 12 de fevereiro de 2009.
24 RIBEIRO JúNIOR, José Hortêncio. Competência Laboral – Aspectos Processuais. In: nova Competência da Justiça 
do Trabalho. São Paulo: LTR, 2005, p. 241
25 CARA, Alípio Roberto Figueiredo. A Reforma do Judiciário e a Competência da Justiça do Trabalho. In: nova compe-
tência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p.22.
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passemos a analisar os reflexos de tais entendimentos na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, para ao final, 
concluirmos pela justiça competente, em nosso entendimento, para o julga-
mento das demandas daí decorrentes.

6.1. A Súmula do Superior Tribunal de Justiça

Em 15 de outubro de 2008, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o 
enunciado da Súmula nº. 363 de sua jurisprudência, que preconiza que “com-
pete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por 
profissional liberal contra cliente”. 

Os precedentes jurisprudenciais que embasaram a criação da Súmula 
mencionada trazem conflitos de competência nos quais se discutia a natureza 
da relação existente entre advogado e cliente: trabalhista ou não. O Superior 
Tribunal de Justiça não reconhece relação consumerista em contrato advoca-
tício, mas sim, relação de natureza civil, sendo competente a Justiça Comum 
para seu julgamento26.

Os fundamentos do Superior Tribunal para a caracterização civil da 
prestação de serviços advocatícios pode ser encontrada em outras decisões 
que asseveram que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser apli-
cado, pelo fato de haver lei especial regulamentando a atividade profissional 
do advogado, qual seja, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pensamos de maneira diferente. A existência de lei regulamentadora 
da atividade advocatícia não é motivo para afastar as normas do CDC. Ambas 
têm objetivos diversos e não conflitantes, o que afasta a aplicação do critério 
da especialidade. Outras profissões possuem, igualmente, leis regulamentado-
ras, o que não implica no afastamento das normas consumeristas. A proibição 
de lançar a atividade advocatícia nas normas de mercado, também, não ser-
ve de fundamento para excluir a feição consumerista, visto que as restrições 
impostas para a atração de clientela objetivam privilegiar a fidúcia inerente a 
essa relação, imprimir-lhe feições éticas e evitar que um serviço essencial à 
realização da justiça, vire mercadoria e seja alvo de instrumentos publicitá-
rios. Não é a forma como os serviços chegam ao conhecimento público que 
caracteriza se a relação é ou não é de consumo. 

26 Nesse sentido, o Conflito de Competência 52719/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 
11/10/2006, DJ 30/10/2006 p. 214 : “Isso porque a demanda em questão possui natureza unicamente civil e se refere a con-
trato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre profissionais liberais e seus clientes, razão pela qual a relação 
jurídica existente entre os autores e os réus não pode ser considerada como de índole trabalhista”.
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6.2. A divergência interna no Tribunal Superior do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho tem se posicionado de maneira di-
vergente quanto à matéria. Após a Emenda Constitucional nº. 45, o TST can-
celou a Orientação Jurisprudencial nº. 138 da SBDI-II, publicação no DJ em 
10/05/06, que declarava a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar 
ações de cobrança de honorários advocatícios.

O cancelamento da referida orientação não significou uma opção do 
Tribunal Superior do Trabalho por um determinado posicionamento. Com a 
inexistência de orientação jurisprudencial sobre a matéria, com a ampliação 
da competência trabalhista e a generalidade do termo constitucional “rela-
ção de trabalho”, as discussões apenas se intensificaram, inexistindo consenso 
pretoriano acerca de seu significado.

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho27, no RR-1280/2006-
451-04-00.028, declarou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar de-
manda de cobrança de honorários por advogado em face do cliente, estando 
essa relação contida na dicção do artigo 114 da Constituição Federal. 

Já a quinta Turma do Tribunal Superior, no RR-2629/2006-018-12-
00.0, reconheceu relação de consumo em demanda idêntica, declarando a 
incompetência da Justiça Trabalhista para a apreciação da matéria, uma vez 
que o advogado fora contratado diretamente pelo destinatário final do servi-
ço. Nesse caso, a Relatora do processo afirmou: “seria constatada relação de 
trabalho caso o prestador de serviço de advocacia exercesse sua profissão, por 
exemplo, para um escritório de advocacia ou vinculado a outro advogado que 
contratasse seus serviços profissionais”. 29.

Esses dois arestos ilustram a divergência interna do Tribunal Superior 
do Trabalho que, como órgão unificador da jurisprudência trabalhista, refle-
te o quanto a matéria ainda comporta discussões. Pensamos que, até que o 
Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a intelecção do artigo 114 da 
Constituição Federal, a questão não restará pacificada nos Tribunais.

27  FERREIRA, Germana Monteiro de Castro. TST Principais Julgamentos. Tribunal Superior do Trabalho. São Paulo: 
Juspodvim, 2009, p.270.
28  “O divisor de águas entre a prestação de serviço regida pelo CC, caracterizada como relação de trabalho, e a prestação 
de serviço regida pelo CDC, caracterizada como relação de consumo, está no -intuitu personae- da relação de trabalho, 
pelo qual não se busca apenas o serviço prestado, mas que ele seja realizado pelo profissional contratado. Nesse contexto, o 
liame entre o advogado e seu representado revela-se uma típica relação de trabalho, na qual o trabalhador, de forma pessoal 
e atuando com independência relativa, administra os interesses de outrem por meio de mandato, na forma dos arts. 653 a 
692 do CC. Assim, ampliada pela EC 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 114 da Constituição Federal, a atual com-
petência da Justiça do Trabalho abrange as controvérsias relativas ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da 
atuação do advogado em juízo, por se tratar de ação oriunda de relação de trabalho”.
29 FERREIRA, op. cit., p.272, nota 27.
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6.3. Da competência da Justiça do Trabalho

Vê-se que a questão não é de fácil interpretação doutrinária e jurispru-
dencial, estando longe um consenso sobre a matéria. Entretanto, entendemos 
que a celeuma existente quanto à verdadeira exegese das normas relacionadas 
ao imbróglio, pode ser amenizada se lançarmos mão de uma visão teleológica 
e social. 

Teleologicamente, percebe-se que o alargamento da competência da 
Justiça do Trabalho teve a finalidade de concentrar as demandas trabalhistas 
em uma só esfera judiciária, atendendo à celeridade, evitando decisões con-
traditórias e aperfeiçoando a aplicação do direito nas demandas que envolvam 
relação de trabalho.30

Não seria outra a intenção do legislador constitucional, ao prescrever 
a expressão relação de trabalho, em lugar da relação de emprego. Com essa 
inserção no artigo 114 da Constituição Federal houve mudança nas regras 
processuais de competência. O significado do que vem a ser relação de traba-
lho não mudou. O que já se entendia como tal, antes do advento da Emenda 
Constitucional 45, permanece válido. A alteração se dá quanto à Justiça que 
será então competente para sua apreciação. Não são os conceitos de direito 
material que se amoldam às mudanças processuais. O processo é que é instru-
mental e não, o contrário. 

A propósito, veja-se que com a inclusão de novas matérias na sua es-
fera de competência, a Justiça Trabalhista passa a aplicar normas imanentes a 
outros ramos do direito, como o direito civil e administrativo. Por que não o 
direito do consumidor, quando em discussão uma relação de trabalho? 

A interpretação do texto constitucional nos aponta no sentido de não 
serem excludentes as relações de trabalho e as relações de consumo. A pres-
tação de serviços por uma pessoa física, com pessoalidade, será considerada 
uma relação de trabalho. quando sob a forma autônoma, nessa mesma obriga-
ção pode estar inserida uma relação de consumo, quando presentes os requi-
sitos exigidos para tanto. Tal premissa se coloca pelo fato de a Constituição 
Federal não ter inserido nenhuma ressalva quanto às relações de trabalho, ao 
colocá-las na esfera de competência da Justiça do Trabalho. Assim, a intenção 
do legislador, ao eliminar a limitação da Justiça Trabalhista às lides emprega-
30 SANTOS, José Aparecido dos. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Disponível em <http://www.
anamatra.org.br/opiniao/artigos/ler_artigos.cfm?cod_conteudo=5509&descricao=artigos>, acesso em 18 de feverei-
ro de 2009.
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tícias, foi inserir dentre as suas atribuições, a resolução de controvérsias que 
respeitassem a todas as formas de prestação de trabalho humano, não impor-
tando a legislação que venha a ser aplicada. Se o legislador constitucional não 
fez nenhuma distinção, não cabe ao intérprete fazê-la. 

Nem se diga que a concentração das lides trabalhistas na Justiça Labo-
ral tiraria seu feitio especializado, visto que não se estaria fugindo de sua com-
petência constitucional: apreciar as lides decorrentes das relações de trabalho 
e outras matérias conexas. Ao revés, haveria um fortalecimento dessa Justiça e 
um benefício para os litigantes que se serviriam de sua prestação jurisdicional 
célere e efetiva. Ademais, a sua especialização, que antes se restringia, basi-
camente, às relações de emprego, passa a se assentar nas relações de trabalho. 
A mudança desse perfil não lhe retira o caráter especial. Apenas, torna-o mais 
abrangente, para atingir não só os trabalhadores empregados, mas para esten-
der seus benefícios sociais para os trabalhadores em geral.

Frise-se, ainda, o cancelamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
após a Emenda Constitucional 45, da OJ 138 da SBDI-II, publicada no DJ 
10/05/06, que declarava a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar 
ações de cobrança de honorários advocatícios. A tendência da jurisprudência 
trabalhista em atrair para si essa competência, também, é refletida no Enuncia-
do 23 da Primeira Jornada de Direito Processual do Trabalho que preconiza: 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE 
COBRANÇA DE HONORáRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊN-
CIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. A Justiça do Trabalho é 
competente para julgar ações de cobrança de honorários advoca-
tícios, desde que ajuizada por advogado na condição de pessoa 
natural, eis que o labor do advogado não é prestado em relação de 
consumo, em virtude de lei e de particularidades próprias, e ainda 
que o fosse, porque a relação consumeirista não afasta, por si só, 
o conceito de trabalho abarcado pelo artigo 114 da CF 31 

O entendimento acima pode ser aplicado tanto para aqueles que enten-
dem ser a competência trabalhista em virtude da ausência de relação de con-
sumo, como pela posição, por nós adotada, de que a competência trabalhista 
prevalece ainda que haja relação simultânea de consumo, já que a parte final 
do enunciado traz essa ressalva. 

31 Disponível em: <http://www.anamatra.org.br/jornada/enunciados/enunciados_aprovados.cfm>, acesso em 18 de feve-
reiro de 2009. 
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Há, ainda, quem defenda a competência trabalhista, com base na hie-
rarquia das normas. Pois, se a definição dessa competência da Justiça Especia-
lizada é conferida constitucionalmente e a da Justiça Comum não é, essa teria 
uma campo residual de atribuições. Ou seja, em caso de conflito, prevalece a 
norma constitucional, que atribui competência à Justiça Especial, em detri-
mento da Comum. Some-se a isso, o fato de que a legislação do consumidor 
não prevê que suas normas só possam ser aplicadas por um único ramo do 
Judiciário.32

Ademais, como ressaltado por José Hortêncio Ribeiro Júnior33, nas re-
lações trabalhistas em que figurar uma pessoa física como sujeito ativo “estará 
assentada a competência do Poder Judiciário Trabalhista, pouco importando a 
natureza da matéria que ali esteja sendo discutida”. 

Aliás, os efeitos práticos dessa atração da competência laboral, em 
sentido amplo, acabam por privilegiar o acesso à justiça, eis que a apreciação 
de questões que envolvem o labor humano será efetivada pela Justiça que 
está naturalmente imbuída de uma forte vocação social34, além de sua feição 
especializada.

Finalmente, considerando que o que determina a competência trabalhis-
ta é o pedido e a causa de pedir, a questão a ser decidida e a legislação a ser apli-
cada são irrelevantes, desde que o fundamento esteja fulcrado em uma relação 
de trabalho. Frise-se que o rito obedece às normas procedimentais trabalhistas, 
mas o direito material a ser observado segue a natureza da relação deduzida.

Cremos que esse posicionamento privilegia os valores sociais do tra-
balho e a valorização do trabalhador enquanto ser humano. Interpretar a ino-
vação constitucional com base nos princípios e regras anteriores à Emenda 
é o mesmo que ignorar a existência dessa Reforma e fazê-la letra morta e 
destituída de eficácia. 

7. Considerações finais

A chamada Reforma do Poder Judiciário, implementada pela Emenda 
Constitucional nº. 45 de 2004 imprimiu significativas mudanças no âmbito da 
competência da Justiça do Trabalho, que passou a ser o recurso jurisdicional 

32 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. A competência da Justiça do Trabalho para apreciação das demandas 
relativas à cobrança e execução de honorários advocatícios . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1493, 3 ago. 2007. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10215>. Acesso em: 12 fev. 2009, p. 10.
33 RIBEIRO JúNIOR, op. cit., p.240, nota 24.
34 COUTINHO, Grijalbo Fernandes. O Mundo que Atrai a Competência da Justiça do Trabalho. In: nova competência da 
Justiça do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, p. 133.
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de todos os trabalhadores e não apenas dos empregados. Entretanto, a dic-
ção do artigo 114 da Constituição Federal está longe de significar o arrefe-
cimento das discussões que gravitam o tema da delimitação da competên-
cia trabalhista. Ao revés, a generalidade do termo “relação de trabalho”, 
inserto no inciso I do dispositivo, suscita diversas opiniões a respeito do 
seu conteúdo. E a repercussão de tais discussões não pode ser negada, ten-
do em vista que a alteração literal significa uma mudança de paradigmas 
até então vigentes, no que concerne à função da Justiça Trabalhista, cujas 
demandas se baseavam, em sua maioria, em relações de subordinação e 
hipossuficiência.

Passar a considerá-la como a Justiça de todos os trabalhadores, ainda 
encontra resistência no âmbito doutrinário e jurisprudencial, sendo uma das 
principais celeumas a que trata da relação entre o profissional autônomo e o 
contratante de seus serviços.

A relação entre o advogado e seu cliente está inserida no imbróglio, 
tendo em vista sua implicação na área consumerista e na civil, ocasionando 
divergência pretoriana, inclusive no âmbito interno do próprio Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

A questão não está pacificada e será objeto de intensos debates. Su-
cintamente, procuramos ponderar acerca das principais questões levantadas 
sobre o tema, posicionando-nos no sentido de reconhecer a possibilidade de 
coexistência de uma relação de trabalho e de um vínculo consumerista, o 
que não afeta na competência trabalhista prevista na Constituição Federal, 
para julgar as demandas que envolvam as questões que derivem da atividade 
laboral.

A Justiça Trabalhista seria competente para julgar tais demandas, ain-
da que, incidentemente, tenha que adentrar em questões disciplinadas pelo 
Código de Defesa do Consumidor, ante a possibilidade dessa Justiça Espe-
cializada aplicar normas de naturezas diversas, desde que relacionadas à re-
lação laboral em apreciação. Assim, quando o advogado, profissional liberal, 
intenta cobrar honorários advocatícios de seu cliente, deve fazê-lo na Justiça 
do Trabalho, que poderá aplicar as normas materiais pertinentes à natureza da 
relação posta em juízo.

Com essas breves considerações, esperamos ter, de alguma forma, 
contribuído para a reflexão sobre o tema. Intentamos mostrar a pertinência 
em se atribuir ao Judiciário Trabalhista a apreciação das questões que tenham 
como causa de pedir uma relação de trabalho. Essa a posição, ao nosso sentir, 
é a que mais se coaduna com a previsão constitucional.
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1. Introdução

Uma nova visão tem se formado em torno do processo do trabalho. 
Dogmas estão sendo quebrados.

O empreendedorismo e a celeridade na prestação jurisdicional, carac-
terísticas marcantes do processo do trabalho, parecem pertencer ao passado. 
Atualmente, estes atributos são aplicados ao processo civil.

As inovações trazidas pelo Código de Processo Civil (CPC), mormen-
te na seara executiva, têm sido o tema preferido e afanado pelos juristas.

O art. 475-J do CPC é um dessas novidades, que tem causado euforia no 
meio jurídico, acerca de sua aplicabilidade ou não ao processo do trabalho.

Serão expostos os argumentos das duas correntes que sobressaem no 
assunto. Os que defendem e os que repulsam o manuseio do referido artigo no 
processo laboral.

Mas será demonstrado que a solução para esta altercação está aos 
olhos de todos. O solvente de toda esta discussão encontra-se disposto na pró-
pria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A mesma CLT que desencantou a sociedade, aparentemente não está 
tão obsoleta assim, talvez, precise ser analisada sob um novo enfoque.

Outras formas de combate à morosidade na prestação jurisdicional 
também serão apresentadas neste trabalho.

2. Discussões acerca da supletividade do processo civil ao processo 
do trabalho 

Hodiernamente, fala-se em crise de efetividade no processo laboral. A 
famigerada letargia do legislativo em conferir dinamismo à lacônica normati-
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zação trabalhista tem provocado discussões das mais variadas. São inúmeras 
as teses a respeito da aplicabilidade ou não, ao processo do trabalho, das ino-
vações trazidas pelo processo civil.

O processo do trabalho, por muito tempo, foi pioneiro nos métodos in-
formais de acessibilidade dos jurisdicionados, na eficiência dos procedimen-
tos utilizados. Sempre foi vanguardista em agilizar a prestação jurisdicional, 
enquanto que o processo civil tinha como marca um procedimento de entrave 
à efetividade, bastante formalístico e arcaico.

Contudo, a passagem do tempo revolucionou as idéias anteriormente con-
cebidas, provocando verdadeira reformulação da visão maniqueísta precitada. 

Deslumbrados com as transformações sensíveis incidentes no proces-
so civil, os processualistas trabalhistas passaram a ver com outros olhos a 
legislação do trabalho. Procedimentos, antes passíveis de encômios, perderam 
o seu encanto, e tornaram-se alvos de críticas, quando cotejados com as ino-
vações do processo civil.

A degradante perda da posição de superioridade, que sempre acompa-
nhou a legislação trabalhista, despertou a ânsia de inúmeros juristas, ávidos 
por soluções, ante a estagnada atividade legislativa.

Muitas correntes doutrinárias têm se formado. Algumas propagando a 
reformulação da atividade interpretativa, para contextualizá-la com as neces-
sidades sociais. Outras, em situação mais conformista, entendem que a única 
solução para a inefetividade assoladora no processo do trabalho é aguardar o 
conturbado e emaranhado caminho do processo legislativo.

Neste contexto, tema dos mais discutidos é a aplicação ou não do art. 
475-J do CPC ao processo do trabalho. 

Tanto para os que defendem como para os que repelem a aplicação do 
referido artigo, necessariamente, a análise do art. 769, da CLT, é passadiço 
obrigatório. A seguir, seguem os principais argumentos das duas correntes que 
mais se destacam neste tema.

2.1. Defensores da aplicação do Art. 475-J do CPC 

Os defensores da aplicação do precitado artigo invocam o dinamis-
mo das relações sociais, a superveniência de fenômenos econômicos e pro-
gressos tecnológicos, que culminariam no envelhecimento normativo. En-
velhecimento este que autorizaria a aplicação de normas processuais civis 
ao processo do trabalho, a fim de atribuir maior efetividade e celeridade ao 
sistema processual do trabalho.
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Nesse sentido, Cordeiro (2008, p. 14) diz que: “Sendo o objetivo da re-
gulação processual da CLT criar um sistema eficaz e dinâmico para o processo 
laboral, não é razoável impedir a aplicação das normas de direito comum que 
atinjam esse objetivo perseguido”. E conclui o referido autor “A atividade 
criadora do intérprete, portanto, deve incidir para afastar essa inaceitável con-
tradição reinante em nossos dias”.

Além da necessidade de se inovar em termos de interpretação, buscan-
do o intérprete revigorar as normas ancilosadas, os que escudam a aplicação 
do art. 475-J argumentam, ainda, ser esta uma imposição decorrente da garan-
tia constitucional à celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. 

Neste sentido, argúi Wolney Macedo (2008, p. 14):

Ora, se o texto constitucional vigente impõe a busca de um pro-
cesso célere e mais efetivo, por que o juiz do trabalho deve re-
cusar a aplicação de uma norma de processo civil mais dinâmica 
e flexível? Admitir a inflexibilidade do conteúdo formal do art. 
769 da CLT, significa, nos dias atuais, negar a própria eficácia 
de um direito fundamental. Essa negação, muitas vezes, pode 
ser justificada pela observância cega do princípio da legalidade, 
consubstanciando-se na assertiva que a lei regula integralmente 
determinada matéria.

Os apologistas dessa tese escudam a necessidade de se reinterpretar o 
art. 769 da CLT. Preconizam a releitura da regra de aplicação subsidiária do 
processo civil ao processo do trabalho, a começar pela análise da conjuntura 
em que o mesmo foi criado. 

Na década de 1940, a legislação trabalhista era dinâmica, flexível e ágil 
em contraposição à anacrônica e obsoleta legislação processual comum. A ne-
cessidade de proteger determinados princípios básicos e fundamentais do siste-
ma trabalhista, afastando-o do típico engessamento do processo civil, bastante 
formalista, teria sido a razão precípua da instituição do art. 769 da CLT.

Argúem que a interpretação literal do precitado artigo não conduziria 
à finalidade perseguida pelo legislador. A incompreensível acomodação da le-
gislação trabalhista não seria argumento suficiente para conduzir a prestação 
jurisdicional à exaustão.

Em relação à multa de 10% do CPC, defendem sua aplicação sob o argu-
mento de que a CLT é omissa neste sentido, assim como a Lei 6.830/90, razão pela 
qual estaria autorizado o emprego imediato da referida multa ao processo laboral. 
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2.2. Defensores da inaplicabilidadde do Art. 475-J do CPC 

Há os que advogam ser o procedimento do art. 475-J do Código de 
Processo Civil inaplicável ao Processo do Trabalho por absoluta impossibili-
dade jurídica. 

Para esta corrente, entender pela sua aplicação seria derrogar a Con-
solidação das Leis do Trabalho, violar o princípio da legalidade, fulminar o 
devido processo legal. 

O art. 769 da CLT dispõe, expressamente, que o direito processual co-
mum somente será aplicado ao processo do trabalho nas hipóteses de omissão 
da legislação processual trabalhista.

Para Manoel Antônio Teixeira Filho (2006), a existência de lacunas 
no processo do trabalho foi antevista pelo próprio legislador, que visualizou a 
imperfeição normativa, insculpindo o art. 769 da CLT.

O processo do trabalho sempre se utilizou das normas de processo civil 
para colmatá-lo. Toda esta supletividade sempre buscou tornar perficiente a le-
gislação obreira, objetivando o dinamismo vanguardista do processo laboral. 

Ao chicano argumento de que a CLT tornou-se obsoleta e inócua, a va-
lidar a aplicação da multa do art. 475-J, em prestígio ao princípio da celerida-
de processual, redargúem os defensores desta corrente, em caráter proléptico, 
a importância da segurança das relações jurídicas.

Ressaltam a importância em diferenciar o preenchimento de lacunas 
e a modificação de um sistema. Aplicar normas de processo civil em matéria 
expressamente disciplinada pela legislação trabalhista seria negar o princípio 
da legalidade, fazer reinar a desordem e a insegurança jurídica. Seria relegar à 
idiossincrasia dos julgadores a aplicação do direito. 

A CLT prevê, nos arts. 876 ao 892, o procedimento da execução como 
processo autônomo, definindo os embargos à execução como remédio cabível 
ao executado para questionar os atos executivos.

Neste sentido, afirmam ser categórica a CLT em demonstrar a autono-
mia do processo de execução trabalhista. Prosseguem, asseverando que o fato 
de ser autônomo, não significa dizer que é obsoleto ou ineficaz, em relação ao 
nupérrimo processo sincrético da lei processual civil. 

Defendem que uma percepção mais atenta do art. 475-J do CPC, cer-
tamente conduzirá a um raciocínio céptico acerca da afirmação de que a sua 
aplicação seria a forma mais eficaz de positivação da cláusula constitucional 
da “razoável duração do processo”, prevista no art. 5°, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2008).
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Neste sentido, lembram que a CLT prevê prazo de 48 horas para o 
pagamento, enquanto que o CPC estabelece o prazo de 15 dias. Para a im-
pugnação do título executivo, o CPC fixa prazo de 15 dias, ao passo que nos 
embargos à execução, o prazo é de 5 dias.

Desta forma, para esta corrente de pensamento, a nova legislação proces-
sualista cível não se mostra tão eficiente assim como propalam alguns juristas.

De acordo com disposição expressa do art. 830 da CLT, em processo 
de execução deve-se aplicar, supletivamente, as normas que regem a execução 
da dívida ativa (Lei 6.830/90). Ou seja, somente de forma terciária, aplica-se 
o processo civil à execução trabalhista.

Asseveram que a CLT não é omissa em relação ao processo de execu-
ção, prevendo a necessidade de citação e a forma de sua realização, bem como 
o prazo para cumprimento da decisão. Portanto, seria impossível a aplicação 
subsidiária do CPC nestes aspectos.

Para afastar a aplicação da multa de 10%, argumentam que, por ser nor-
ma impositiva de coerção econômica, sua aplicação teria que ser restritiva, ra-
zão pela qual a omissão da referida multa na CLT e na Lei 6.830/80 haveria de 
ser entendida como impedimento para sua incidência na execução trabalhista.

3. A solução para a conturbada discussão está na própria CLT¨

No âmago, ambas as correntes criticam a legislação trabalhista, acoi-
mando-a de obsoleta, lacônica, antiquada. Mas a releitura atenta da CLT mos-
trará que, talvez, rudimentar mesmo seja a forma desatenta de entrever as 
normas. 

A solução para grande parte da discussão anteriormente ventilada está 
na própria CLT! Em sensível descortino jurídico, José Augusto Rodrigues 
Pinto trouxe a solução legal para substanciais aporias da atualidade.

 A solução para a máxima efetividade das sentenças trabalhistas está 
adequadamente disposta na CLT! Não há que se falar em supletividade do 
processo civil em relação à multa de 10%, do art. 475-J, do CPC.

O art. 832,§1°, da CLT, faculta ao aplicador do direito o emprego de 
elementos eficientes para a obtenção do cumprimento da decisão.

Ou seja, a própria norma trabalhista fornece ao julgador a possibilida-
de de fixar as condições necessárias ao cumprimento da sentença, determinan-
do as circunstâncias coercitivas imprescindíveis à satisfação desta.

Reside no §1°, do art. 832 da CLT, todo o embasamento legal para que 
o julgador se utilize das medidas coercitivas mais apropriadas ao caso concre-
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to, no afanoso mister de atribuir efetividade e executividade às condenações 
judiciais.

Nesta linha de raciocínio, poderá o julgador aplicar multas, na hipó-
tese de não cumprimento da decisão. Além disso, o valor da multa não estaria 
vinculado apenas ao percentual estipulado no art. 475-J do CPC.

Com supedâneo na referida norma trabalhista, poderá o julgador fi-
xar multas pelo não cumprimento da decisão, em percentuais menores ou até 
mesmo superiores aos 10% estabelecidos na citada norma do processo civil. 
Imprescindível será sempre a aplicação dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade na fixação das condições para o cumprimento da sentença.

Há de se observar que o prefixado percentual de 10% poderá ser de-
masiadamente frágil e inconsistente em determinadas situações, já que o seu 
valor muitas vezes será até insignificante e dificilmente afetará o bolso daque-
le que reluta em cumprir a decisão.

Portanto, a CLT dispõe de dispositivo próprio, que alberga a possibili-
dade de imbuir efetividade e executividade às decisões judiciais.

É consabido que muitos devedores optam por não pagar ou garantir a 
execução, por ser tal ato muito mais vantajoso para eles. Aplicações mais ren-
táveis dos respectivos valores se sobressaem, fazendo com que a multa de 10% 
não incite ao pagamento. Apropriada a lição de Arruda Alvim (2008, p. 65):

[...] no Brasil, resistir à execução sempre foi um bom negócio 
para o devedor, que procrastinava o pagamento do débito, ob-
tendo vantagens com sua própria torpeza, na medida em que 
os resultados das aplicações financeiras desse dinheiro – com 
o qual deveria liquidar seu débito – ganhava de longe dos 
reajustes determinados pela Lei n. 6.899/81, com a aplica-
ção da correção monetária nos débitos resultantes da decisão 
(sentença) judicial. 

A depender do caso concreto, a aplicação de percentual superior, cer-
tamente, contribuirá para encetar maior efetividade à execução, já que será 
mais vantajoso pagar ou garantir a execução no momento oportuno, do que 
aguardar um desfecho bem mais adverso.

Por outro lado, muitas vezes a condição econômica do devedor é as-
saz deficiente, não provocando o percentual de 10% a reação almejada, pelo 
contrário, muitas vezes dificulta o sucesso da execução. Ora, se o executado 
já não tinha meios de prover a execução na forma inicial, a adição da multa 
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impedirá qualquer êxito executório. Neste caso, por exemplo, poderá o juiz 
fixar uma multa inferior a 10% da condenação.

Desta forma, a aplicação do art. 832, §1° da CLT na forma preco-
nizada acima, atende à interpretação sistemática e teleológica dos preceitos 
normativos. Satisfaz plenamente aos anseios daqueles que buscam com deno-
do o aperfeiçoamento legislativo trabalhista. Elimina de vez as divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais acerca da aplicabilidade ou não da multa do 
art. 475-J da CLT, já que a legislação trabalhista possui dispositivo próprio 
regulando a matéria.

Albergado pela possibilidade insculpida no art. 832, §1° da CLT, o juiz 
do trabalho poderá, portanto, aplicar as condições necessárias ao cumprimen-
to da sentença, incluindo a possibilidade de aplicação de multas na hipótese 
de descumprimento.

Diante desta translúcida solução legal para tão calorosa discussão, 
resta evidenciado o espírito misoneísta que assola os pensamentos humanos. 
Uma norma que, certamente, passou imune ao olhar despercebido de tantos 
juristas. 

A CLT, apesar de criada décadas atrás, possui dispositivos eficientes, 
com a função de conformar a legislação trabalhista às necessidades sociais.

Cabe ao aplicador do direito, mormente ao juiz do trabalho, adequar 
estes dispositivos aos anseios dos trabalhadores, na busca incessante pela efi-
ciência na prestação jurisdicional.

4. Da possibilidade de uma prestação jurisdicional célere e efetiva

A CF/88, apesar de elevar à categoria de direito fundamental a pres-
tação jurisdicional célere e efetiva, não positivou esta garantia, ou seja, não 
disciplinou a aplicação concreta deste direito, cabendo ao Poder Judiciário o 
afanoso mister. Segundo Wambier et al. (2006, p. 135): “[...]. Vale dizer que 
o direito à efetividade da jurisdição é um direito fundamental instrumental, 
pois sua inefetividade compromete a efetividade de todos os outros direitos 
fundamentais.”

É possível a viabilização destas garantias através de simples soluções. 
Contudo, há quem prefira aguardar pacientemente que o legislativo desperte 
desta letargia, para enfim poder concretizar a garantia fundamental da efetivi-
dade na prestação jurisdicional.

Outros, despojados de criatividade e imbuídos do pensamento serôdio, 
crêem que o processo cível está mais atual e eficiente que o processo traba-
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lhista, e pugnam pela fulminação das normas processuais trabalhistas, que 
deveriam ser suplantadas pelas normas processuais cíveis.

Ocorre que qualquer dos pensamentos acima é retrógrado e não con-
duz ao aperfeiçoamento da legislação trabalhista. O primeiro pensamento 
dispensa maiores comentários, pois sequer busca uma solução para a apática 
legislação.

O segundo, por sua vez, bastante conformista e desambicioso. Ora, 
há que se ter em mente que a legislação trabalhista foi a precursora de uma 
prestação jurisdicional célere e efetiva. Entender simplesmente pelo emprego 
das normas processuais cíveis ao processo do trabalho, por imputá-lo obsoleto 
e antiquado é negar a própria posição de vanguarda que sempre acompanhou 
o processo laboral.

Deve-se pensar em criar novas soluções, mais dinâmicas e efetivas do 
que aquelas propaladas pela normatização cível. Certamente, há outras formas 
mais robustas de se conferir efetividade às execuções trabalhistas, bastando o 
denodo no aperfeiçoamento legislativo laboral, com idéias criativas e talen-
tosas. É preciso reagir com vigor à crise de efetividade, preconizada pelos 
processualistas pátrios.

Fazendo-se uma viagem ao passado, destacam-se expedientes rele-
vantes, criados para conferir maior celeridade ao processo, que puderam ser 
tomados sem qualquer necessidade de reforma legislativa, como simples e 
feliz decorrência da criatividade e inventividade da mente humana.

Como bem lembrado por Estevão Mallet, neste rol destaca-se a pe-
nhora efetivada por meio eletrônico, merecedora de encômios, já que tanta 
eficiência trouxe ao processo de execução trabalhista, e foi gradativamente 
instituída pela Justiça dos Estados e pela Justiça Federal comum. O leilão 
unificado, empregado em diversos Tribunais Regionais do Trabalho é outro 
exemplo do salutar engenho dos aplicadores do direito.

Segundo Estevão Mallet (apud FRANCO FILHO et al., 2007, p. 123):

Para arrematar, cumpre reverter a cultura de descumprimento 
da lei, tão em voga nos dias de hoje. Em outros termos, é pre-
ciso fazer com que deixe de ser economicamente rentável ou 
politicamente tolerável o descumprimento da lei, com previsão, 
para os casos em que isso se dá, de ônus acrescidos ou sanções 
específicas. É preciso fazer com que o respeito à lei, decorren-
te do cumprimento espontâneo das obrigações assumidas, seja 
a regra, e o seu descumprimento, a exceção, a verificar-se em 
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situações em que há realmente dúvida sobre a existência ou o 
alcance da obrigação.

Expedientes simples serão capazes de conferir maior credibilidade às 
sentenças trabalhistas. A sociedade anseia por uma justiça eficaz, em que as 
decisões sejam cumpridas e respeitadas.

4.1. Soluções para a morosidade na prestação jurisdicional 

A concretude da efetividade da jurisdição somente será alcançada se, 
primeiramente, forem assegurados ao Poder Judiciário recursos financeiros 
suficientes ao cumprimento de seu propósito. É impossível conceber um servi-
ço satisfatoriamente prestado sem verbas suficientes para a boa remuneração 
de seus prestadores, para uma informatização necessária, e para a instalação 
adequada de seus serviços.

Também de nada adianta a aplicação supletiva do CPC em sua parte 
executiva, se o processo de conhecimento demandar anos, a frustrar eventual 
esperança de satisfação do crédito pelo exeqüente.

A solução para as aflições que rodeiam a efetividade da prestação ju-
risdicional é simples e poderá trazer inúmeros resultados práticos, sem criar a 
celeuma reinante atualmente, que torna o processo de execução trabalhista um 
pandemônio, cada juiz executando as suas sentenças de forma idiossincrática.

4.1.2. Integralidade do depósito recursal

A imposição de depósito recursal integral como condição de recorri-
bilidade aos Tribunais Superiores seria mecanismo de ampla proficiência no 
combate à morosidade da prestação jurisdicional. 

Discorre Estevão Mallet (apud FRANCO FILHO et al., 2007, p. 122)

A limitação do valor a depositar, nos termos da legislação vi-
gente, não faz nenhum sentido. De pronto, não coíbe, pelo re-
duzido valor do depósito exigido, recursos protelatórios, ainda 
quando dirigidos aos tribunais superiores. De outro lado, leva a 
que o devedor, condenado no pagamento de importância menos 
expressiva, abaixo do limite legal, seja obrigado a depositar o 
valor integral da condenação para recorrer, enquanto franqueia 
ao condenado no pagamento de importância mais elevada, aci-
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ma do limite legal, a interposição de recurso com depósito apenas 
parcial do débito. No fundo, quando maior o débito, menor, em 
termos percentuais, o valor a depositar, o que beneficia o grande 
devedor e prejudica o pequeno. Nem cabe dizer que a exigência 
de depósito integral da condenação contraria a garantia do devi-
do processo legal. A alegação não procede na medida em que, 
podendo o devedor efetuar o depósito, tendo meios para tanto, a 
exigência não se mostra ilegítima. Acha-se mesmo sedimentada 
a constitucionalidade da exigência no campo administrativo, em 
que também há a previsão de depósito do valor da multa para in-
terposição de recurso, inclusive, em matéria trabalhista.
E é deveras surpreendente exigir-se depósito integral de multa, 
imposta por mera autoridade administrativa, e dispensar-se a 
mesma providência quando se cuida de imposição resultante de 
provimento judicial, emitida após o mais amplo exercício do con-
traditório. Por fim, exigir depósito integral do valor da condena-
ção serve não apenas para desestimular a interposição de recursos 
protelatórios, inclusive dirigidos aos tribunais superiores, como, 
igualmente, para simplificar a subseqüente execução da decisão, 
abreviada pela existência de numerário recolhido ao banco.

Talvez mais acertada fosse a determinação de depósito integral nas 
hipóteses de recurso para os tribunais superiores. Nas hipóteses de recurso ao 
Tribunal Regional do Trabalho, o valor do depósito seria limitado.

A concretização do procedimento acima ventilado permitiria a máxi-
ma eficiência na prestação jurisdicional. Discussões acerca da aplicação ou 
não do processo civil na seara da execução trabalhista tornar-se-iam inócuas, 
frente à superioridade desta em termos de proficuidade e eficácia.

A solução para tornar a prestação jurisdicional trabalhista eficiente 
está na própria legislação do trabalho. Idéias singelas e conclusivas são capa-
zes de concretizar a tão sonhada duração razoável do processo. 

5. Conclusão

O texto tem como principal objetivo fornecer uma análise crítica à 
matéria.

A missão do Poder Judiciário de atribuir efetividade aos comandos ju-
diciais, apesar de incumbência das mais árduas, é possível de ser alcançada.
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Àqueles que alegam a insuficiência da legislação trabalhista como en-
trave à efetividade da prestação jurisdicional, fica a reflexão de que soluções 
são possíveis e a atividade do intérprete é primordial na busca por novos ho-
rizontes.

Simples idéias e uma interpretação teleológica da lei possuem o con-
dão de revolucionar um sistema, atribuindo a efetividade almejada.

A possibilidade de aplicação pelo magistrado trabalhista de multas 
coercitivas, para o cumprimento das decisões judiciais, com fundamento na 
própria CLT, mais precisamente, o art. 832, §1°, além da sugestão da integrali-
dade do depósito recursal, como forma de combate à morosidade na prestação 
jurisdicional, são as idéias principais deste estudo.
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Flávia Raquel Miranda Dias 1

1. Introdução

Dentre tantas novidades legislativas, surgidas, sobretudo, a partir do 
ano de 2005, na esteira de um elogiável desejo constitucional de construir um 
processo mais célere/efetivo, certamente há que se conferir destaque para uma 
particularidade jurídica trazida pela Lei n. 11.280, de 16.02.2006.

A Lei n. 11.280/2006, com vigência a partir de maio de 2006, em seu 
art. 3º, modificou o art. 219 do Código de Processo Civil que passou a viger 
com a seguinte redação: “§5º: O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.

Vale lembrar que o art. 194 do Código Civil vigente foi revogado ex-
pressamente, e conforme a nova redação, o juiz deverá pronunciar a prescrição 
ex officio, independentemente da natureza dos direitos em litígio e da capaci-
dade das partes, tratando-se agora de dever de ofício, não mais se discutindo 
se a prescrição é, ou não, patrimonial.

Inegavelmente, com o conhecimento de ofício pelo juiz da prescrição, 
esta ganhou características de matéria de ordem pública e interesse social, de 
modo que a prescrição deixa de ser um instituto renunciável, para adquirir 
contornos de irrenunciabilidade, destacando o caráter publicista do processo. 
Quebra-se, com isso, toda uma longa tradição jurídica, que sempre sinalizara 
pela necessidade de ventilação da prescrição pela parte interessada, para, só 
assim, viabilizar que o magistrado fizesse uso do cutelo prescricional. 

Nota-se que a inovação, consequência dos novos rumos da celerida-
de e efetividade processual, priorizou a segurança e estabilidade das relações 
jurídicas, bem como a tranqüilidade do devedor, em detrimento do titular da 
prescrição.

Existe, na verdade, um interesse social de ordem pública para que a 
situação de instabilidade não se perpetue, e talvez por isso, muitos juristas 

1  Pós graduanda em Direito Material e Processual do Trabalho da ESMAT – Escola Superior da Magistratura Trabalhista; 
servidora do TRT 13ª Região, lotada na 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, atualmente exercendo a função de Assis-
tente Secretário de Juiz. 
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justifiquem que a prescrição é um mal necessário.
Acontece que, embora o instituto da prescrição tenha como objetivo 

evitar que o credor possa cobrar dívida quando bem entender, com prazo ad 
aeternum, infelizmente, e reiteradamente, tem sido utilizada pelo mau paga-
dor, atentando contra o credor, que na maioria das vezes, no âmbito do Direito 
do Trabalho é o empregado.

Muito se discute quanto à aplicabilidade da nova redação do parágrafo 
5º do art. 219, do CPC, no Direito e no Processo do Trabalho. Tendo-se em 
conta que o processo do trabalho é, por excelência, o processo da celeridade 
― tanto que, desde a origem, primava por um procedimento simples, oral e 
concentradíssimo ― e da efetividade ― a ponto de não se exigir provocação 
da parte para o início dos atos de execução ―, põe-se de imediato a questão 
dos reflexos desse novo processo civil, nos lindes do Direito Processual do 
Trabalho. As novidades ser-nos-ão de algum proveito, tendo em vista o artigo 
769 da CLT? Devem entrar na ordem do dia das discussões doutrinais ou, ao 
contrário, nada acrescentam ao modelo celetário, menos liberal e mais pleno 
de cidadania? 

Talvez esta seja uma das questões mais polêmicas, tanto do Direito 
Material como Processual do Trabalho da atualidade, que levam a um sem 
número de questionamentos que surgem a partir do momento em que nos 
propomos a analisar de maneira mais atenta a inovação trazida no bojo da Lei 
11.280/2006.

2. Aplicabilidade do parágrafo 5º, do artigo 219, do CPC, ao pro-
cesso do trabalho

A mudança no tratamento quanto ao pronunciamento da prescrição 
causou grande celeuma na seara trabalhista, pois, embora o CPC e o CC sem-
pre tenham sido aplicados subsidiariamente nesse aspecto, renomados juris-
tas, como Jorge Luiz Souto Maior2, passaram a defender a inaplicabilidade da 
alteração, sob o argumento de que a declaração ex officio da prescrição seria 
incompatível com o processo do trabalho, por representar evidente prejuízo 
ao titular do crédito trabalhista, beneficiando, de forma injustificada, o deve-
dor. Além disso, a inovação seria uma medida que configuraria inaceitável 
retrocesso social, em afronta ao princípio de proteção, inerente ao âmbito tra-

2 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Reflexões das alterações do código de processo civil no processo do trabalho. Revista LTr, 
São Paulo, v. 70, n. 08, ago. 2006, p. 920-930. 



PRESCRIçÃO DE OFÍCIO nO PROCESSO DO TRABALHO Flávia Raquel Miranda Dias

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 323

balhista.
Por outro lado, juristas como Luciano Athayde Chaves e Gustavo Fili-

pe Barbosa Garcia, entendem pela aplicação do novo parágrafo 5º do art. 219 
do CPC, estando presentes os requisitos dos arts. 8º, parágrafo único, e 769, 
da CLT.

Não há regulamentação legal específica quanto ao pronunciamento da 
prescrição no processo trabalhista, sendo necessário que, diante de tal omis-
são, o intérprete realize uma atividade de integração do ordenamento jurídico, 
pois, segundo Luciano Athayde Chaves3, “emerge a necessidade pragmática 
da integração do ordenamento jurídico sempre que o intérprete se deparar 
com uma dada manifestação de lacuna jurídica”.

A CLT prevê, em seu art. 769, que “Nos casos omissos, o direito pro-
cessual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, ex-
ceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título”. Portanto, 
para a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho são exigidos dois 
requisitos: omissão e compatibilidade.

Entendem Irany Ferrari e Thereza Christina Nahas4 que a prescrição 
trabalhista não reclamará  a provocação do interessado para ser aplicada e 
que cumprirá ao juiz analisar a ocorrência, ou não, da prescrição para que o 
processo possa nascer e se desenvolver validamente, passando, assim, a pres-
crição da ação trabalhista a ser considerada um pressuposto processual obje-
tivo externo, ou seja, constatando a ocorrência de prescrição, deverá o juiz 
extinguir o processo em razão de um impedimento de ordem externa para seu 
nascimento e prosseguimento. E ensinam:

O inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal não pode ser 
estudado de forma divorciada do capítulo em que está inserido 
e do caput do artigo. Tem-se, assim, que não condicionando o 
legislador constitucional a aplicação do instituto à provocação 
do particular que aproveita, outro não pode ser o entendimento 
de que o reconhecimento aproveita a toda a sociedade de for-
ma geral e, por isso, independe de provocação, devendo o Juiz 
reconhecer de ofício a incidência da norma Constitucional em 
qualquer momento processual, respeitadas, evidentemente, as 

3 CHAVES, Luciano Athayde; A recente reforma no processo comum e seus reflexos no direito judiciário do trabalho. 3. 
ed. rev. e ampl. de acordo com a Lei 11.382/06. São Paulo, LTr, 2007, p. 63.
4 FERRARI, Irany e NAHAS, Thereza Christina. Prescrição trabalhista – decretação “ex offício”. Disponível em http://
www.professoramorim.com.br/amorim/dados/anexos/188.doc. Acesso em 15 dez. 2008 
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disposições quanto à competência e coisa julgada.

Para Gustavo Filipe Barbosa Garcia5, as argumentações em sentido 
contrário, na verdade, estão a discordar do próprio Direito objetivo ora 
em vigor, situando-se assim, no plano da crítica ao Direito legislado. Suas 
palavras:

Na realidade, as críticas à nova redação do art. 219, § 5º, do 
CPC, ainda que pertinentes, encontram-se no plano de meras 
críticas à lei já aprovada e em vigor, podendo servir, no máximo, 
como sugestão ao legislador.
Não se pode confundir crítica ao Direito legislado, com interpre-
tação científica do Direito.
Pode-se até defender, apenas de lege ferenda, que a lei seja no-
vamente alterada, retornando ao tradicional regime de que a 
prescrição necessitava de ser alegada para ser conhecida pelo 
juiz. O que não se pode é ignorar a realidade do Direito objetivo 
em vigor.
Assim, no plano da ciência jurídica, ao se propor a analisar e 
interpretar a atual previsão jurídico-normativa quanto à prescri-
ção, embora seja possível não se concordar com a nova orienta-
ção adotada pelo legislador, o fato é que a lei ordena que ela seja 
conhecida de ofício pelo juiz, independentemente da natureza do 
direito material em discussão.

Ensina o professor Luciano Athayde6 que, embora as regras baseadas 
na teoria da actio nata nunca tenham se mostrado efetivamente justas em re-
lação à realidade dos contratos de trabalho, mesmo antes da Lei 11.280/2006, 
sempre foram aplicadas as disposições do art. 7º, inciso XXIX da Constituição 
Federal com relação aos créditos trabalhistas bem como, subsidiariamente, o 
Código de Processo Civil. E explica:

De saída, é preciso dizer que as disposições constantes sobre a 
argüição da prescrição do Código de Processo Civil e no próprio 
Código Civil sempre balizaram a matéria, por supletividade, no 

5 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Prescrição de Ofício: Da crítica ao direito legislado à interpretação da norma jurídica 
em vigor. Disponível em <http://www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigosf/Gust_presc.doc>.  Acesso em 29 set. 2008.
6 CHAVES, Luciano Athayde; op. cit. p. 133, nota 3.
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âmbito do Direito Judiciário Especializado.
[...] O problema, repito, situa-se muito mais no campo da (im) 
propriedade da regra material quanto à prescrição e não de seu 
pronunciamento na esfera judicial.
E tal problema somente não aflorou anteriormente porque a nor-
ma constitucional que preconiza a prescrição trabalhista (art. 7º, 
inciso XXIX) sempre teve sua máxima efetividade “reprimida” 
pela dicção das normas do Código Civil e do Código de Proces-
so Civil que vedavam a aplicação ex offício do instituto, óbice 
que agora desapareceu de nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, Gustavo Felipe Barbosa Garcia7, lembra que sem-
pre se aplicou a previsão do art. 219, parágrafo 5º, do CPC, inclusive no âmbi-
to trabalhista devendo, assim, o mesmo prosseguir quanto à sua atual redação. 
Se assim não fosse, ter-se-ia verdadeiro “vácuo” legislativo, pois “não mais 
existe qualquer previsão, no ordenamento jurídico, de que o juiz depende ou 
necessita de argüição da parte para conhecer a prescrição”.

Se a pretensão formulada, de acordo com o Direito objetivo, não 
é mais exigível, entendeu o legislador que assim seja conside-
rado pelo juiz, mesmo de ofício, o que está em consonância, 
aliás, com os princípios da primazia da realidade, bem como da 
celeridade e economia processual.
Eventual hipossuficiência de uma das partes da relação jurídica 
de direito material – condição esta que não se restringe ao âm-
bito do Direito do Trabalho, podendo perfeitamente ocorrer em 
outros ramos do Direito, mesmo Civil lato sensu –, não é critério 
previsto, no sistema jurídico em vigor, como apto a excepcio-
nar a aplicação da disposição legal em questão; ou seja, ela não 
afasta o reconhecimento pelo juiz, de ofício, da inexigibilidade 
do direito, da mesma forma como se este já estivesse extinto por 
outro fundamento, como a quitação demonstrada nos autos.
Não se pode admitir que o juiz, como sujeito imparcial no pro-
cesso, possa querer “beneficiar” uma das partes, deixando de 
pronunciar a prescrição, matéria que, de acordo com a lei atual, 
deve ser conhecida de ofício.

7 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. op. cit. nota 5. 
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O entendimento contrário à (inevitável) aplicação do art. 219, 
§ 5º, do CPC, ao âmbito trabalhista, parece estar na contramão 
da evolução doutrinária, jurisprudencial, e mesmo legislativa, 
quanto ao tema da prescrição.

 
Mendes, Coelho e Branco8 entendem, ainda, que a nova regra do art. 

219, parágrafo 5º, do CPC também observa o princípio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) uma vez que a submissão do homem 
a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo 
estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva e fere o princípio 
da dignidade humana.

Por outro lado, alguns doutrinadores, como Jorge Luiz Souto Maior9, 
Marcos Cavalcante, Marcela Nicolitt e Regina Magalhães10, entendem que a 
prescrição não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz do trabalho, porque 
estaria afrontando o princípio da proteção do trabalhador, basilar do Direito 
Laboral.

No entender de Márcio Humberto Pazianotto11, a aplicação subsidiária do 
processo civil ao processo do trabalho, autorizada pelo art. 769 da CLT, deve ser 
feita com extrema acuidade. Entende o renomado jurista que o próprio dispositivo 
legal celetista impõe os limites, quais sejam, a existência de omissão na legislação 
do trabalho e, ainda, a compatibilidade principiológica. Segundo ele:

Difícil defender a existência de omissão no Texto Consolidado 
Laboral, primeiro requisito para a aplicação subsidiária das re-
gras processuais civis no campo processual trabalhista, pois o 
parágrafo primeiro do art. 884 da CLT é bastante cristalino ao 
afirmar que a prescrição é matéria de defesa.
Ainda que se conclua pela omissão da legislação do trabalho, o 
segundo requisito à aplicação subsidiária da legislação proces-
sual comum não se encontra verificado no caso, pois não se pode 
jamais esquecer que o fim do processo do trabalho é a atuação do 
direito material do trabalho. 

8 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Consti-
tucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 485.
9 MAIOR, Jorge Luiz Souto. op. cit. nota 2. 
10  CAVALCANTE, Marcos; NICOLITT, Marcela; MAGALHÃES, Regina. Da não aplicação da prescrição de ofício pelo 
juiz no Processo do Trabalho. Disponível em: http://www.trtrio.gov.br/comunicação/noticias /Artigo.pdf. Acesso em 01 
dez. 2007.
11  PAZIANOTTO, Márcio Humberto. Pronunciamento de ofício da prescrição. Aplicável no processo do trabalho? Dispo-
nível em: http://www.jusvox.com.br/mostraArtigo.asp?idNoticia=2. Acesso em 07 jan. 2009.
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E, no mesmo trabalho, conclui que a inaplicabilidade da regra que 
determina o pronunciamento oficioso da prescrição ao processo trabalhista é 
justificada, além da inexistência de omissão na legislação trabalhista, por sua 
manifesta incompatibilidade com os princípios regentes do Direito do Traba-
lho uma vez que, em seu ponto de vista, a declaração de ofício da prescrição 
no processo do trabalho não representa melhoria alguma na condição social 
do trabalhador beneficiando, exclusivamente, o empregador, razão pela qual 
seria inclusive defensável a tese de inconstitucionalidade por afronta ao art. 7º 
da Norma Fundamental. 

A respeito desse conflito, por oportuno, cite-se a lição de Ney Stany 
Morais Maranhão12 que entende não se tratar de questão referente à incompa-
tibilidade entre o Código de Processo Civil e a CLT:

A discussão, pois, deve ser levada à arena correta: não CLT-
CPC, mas sim CLT-CF.
Aliás, mesmo que se mudasse a lente, não se chegaria a outra 
conclusão, porquanto omissão e compatibilidade são requisitos 
facilmente visualizados no particular desse tema, quanto ao pro-
cesso do trabalho.
De todo modo, se a aplicação do instituto em comento, na pro-
cessualística do trabalho, encontra inequívoca guarida na Lex 
Legum – motivo pelo qual o mesmo sempre fez parte do dia-a-
dia do Juiz do Trabalho -, penso que, então, não haveria razões 
legítimas para se negar a aplicação da sua nova feição legal nos 
rincões do direito processual do trabalho.
Explico-me: é que o instituto não mudou; o que mudou foi a disci-
plina jurídica impressa a esse instituto – que confere ao magistra-
do, doravante, o dever de aplicar de ofício o cutelo prescricional. 

Por outro lado, Leonardo Rodrigues Itacaramby Bessa13 afirma que, 
em seu entender, a única vantagem decorrente da possibilidade de conhecer 
a prescrição de ofício seria coibir a utilização do processo para fins escusos e 
fraudulentos: 

12 MARANHÃO, Ney Stany Morais. Pronunciamento “ex officio” da prescrição e processo do trabalho. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 11, n. 1387, 19 abr. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina /texto.asp?id=9769>. Acesso em 
8 jan. 2009. 
13 BESSA, Leonardo Rodrigues Itacaramby. Argüição da prescrição de ofício pelo magistrado - Aspectos positivos e 
negativos. Aplicabilidade ao processo do trabalho. Disponível em: <http://ww1.anamatra .org.br/003/00301009.asp?ttCD_
CHAVE=62078> . Acesso em 30 set. 2008.
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[...] haja vista que, vez por outra, surgem demandas há muito 
prescritas, de valores vultosos, que, no fim, almejam o descorti-
nado fim de fraudar direitos de outros empregados e credores da 
empresa demandada, que se utiliza de antigo empregado, como 
um “laranja”, para obter título judicial trabalhista, que, em razão 
do seu status de “crédito superprivilegiado”, pretere a outras dí-
vidas daquela empresa. 

Da mesma forma, Mauro Schiavi14, afirma estar convencido de que 
o juiz do trabalho não deve pronunciar de ofício a prescrição por entender 
que, embora o Direito do Trabalho e o Processo do Trabalho sempre tenham 
se valido tanto do Código Civil (artigo 8º, da CLT), como do Código de Pro-
cesso Civil (artigo 769, da CLT), para disciplinar as hipóteses de interrupção, 
suspensão e até o momento da alegação da prescrição pelo demandado, esse 
argumento não autoriza que o § 5º do artigo 219 do CPC seja automaticamente 
aplicável ao Processo do Trabalho, pois embora a CLT, aparentemente, não 
discipline tais questões, há necessidade de uma filtragem prévia pelo juiz acer-
ca da compatibilidade de tal instituto com os princípios que regem o Direito 
Processual do Trabalho e o Direito Material do Trabalho. Ele explica:

Ainda que se possa sustentar que há compatibilidade entre o 
parágrafo 5º do artigo 219 do CPC e o Direito Processual do 
Trabalho, acreditamos que o juiz do trabalho possa deixar de 
aplicá-lo, por ser socialmente inadequado e injusto, consideran-
do-se os princípios do Direito Material e Processual do Trabalho 
[...] sem dúvida casos ocorrem nos quais o juiz pode se encontrar 
diante de lei manifestamente injusta, à qual não corresponde às 
condições sociais do momento e cuja aplicação rígida possa cau-
sar dano à ordem pública ou social. Nessa hipótese, melhor será 
considerar-se a lei inadaptável ao caso concreto, por dissonância 
com os elementos de fato e socorrer-se para a solução do confli-
to, das demais fontes do direito.

De outra banda, também analisando a questão da (in)justiça da lei, 

14 SCHIAVI, Mauro. Novas Reflexões sobre a Prescrição de Ofício no Direito Processual do Trabalho. Disponível 
em:<http://www.lacier.com.br/artigos/Novas%20reflex%F5es%20sobre%20a%20prescri%E7%E3o %20de%20of%EDci
o%20no%20Direito%20processual%20do%20Trabalho.doc>. Acesso em 28 set. 2008.  
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Eduardo Rockenbach Pires15 explica que a prescrição é um instituto vinculado 
ao valor segurança, e não ao valor justiça. Assim, é fácil perceber que, sob o 
prisma da justiça, a prescrição não seria compatível com o direito do trabalho, 
assim como também não seria compatível com o próprio direito civil, ou qual-
quer outro. E leciona:

A previsão e aceitação universal das normas de prescrição se 
devem unicamente à perspectiva da segurança jurídica. Por isso, 
o argumento de que não se aplica a nova regra ao processo do 
trabalho por possuir este (ou o direito material do trabalho) um 
caráter protetivo, ou pela natureza alimentar da maior parte dos 
créditos aí cobrados, é frágil.
Aliás, essa tensão da prescrição com a justiça não tem seu má-
ximo expoente no direito do trabalho, mas sim no direito de 
família. As pensões alimentícias, por definição, destinam-se 
estritamente à sobrevivência do credor; não obstante, são pres-
critíveis (CC, art. 206, § 2º) e, logicamente, sua prescrição será 
pronunciada de ofício pelo juiz [...] Na verdade, o argumento 
da incompatibilidade parece esconder um mero sentimento de 
injustiça frente à lei, o qual, apesar de razoável, é insuficiente. 
Afinal, está bastante claro que prescrição não tem nada a ver 
com justiça [...] A referida norma é, portanto, compatível com o 
processo do trabalho, pela razão simples (e indiscutível) de que 
com este é compatível a própria prescrição como um todo (CF, 
art. 7º, XXIX).

Guilherme Guimarães Feliciano16 analisa a tese da inaplicabilidade por 
incompatibilidade principiológica pelo ponto de vista histórico e lembra que, 
ao aduzir o parágrafo 5º do artigo 219 do CPC, a Lei n. 11.280/2006 cuidou 
de revogar expressamente, por seu artigo 11, o artigo 194 do NCC. Explica 
que a alteração legislativa não pretendeu afetar apenas o direito processual, 
mas o próprio direito material e que sustentar sua inaplicabilidade seria uma 
incoerência histórica:  

15 PIRES, Eduardo Rockenbach. O pronunciamento de ofício da prescrição e o processo do trabalho. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 12, n. 1783, 19 maio 2008. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina /texto.asp?id=11280>. Acesso 
em 08 jan. 2009. 
16 FELICIANO, Guilherme Guimarães. O “novíssimo” processo civil e o processo do trabalho: uma outra visão. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1235, 18 nov. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br /doutrina/texto.asp?id=9182>. 
Acesso em 07 jan. 2009. 
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Nunca se alegou, nem se alega agora, que a especial oponibili-
dade da prescrição, ora prevista no artigo 193 do NCC e outro-
ra no artigo 162 do CC/1916, seria contrária aos princípios que 
informam direta ou indiretamente o processo do trabalho. Ao 
permitir que o juiz conheça de ofício dessa matéria, o legislador 
foi ― agora sim ― coerente: afinal, o próprio artigo 303 do CPC 
já dizia que, depois da contestação, não é lícito deduzir novas 
alegações, exceto as relativas a direito superveniente e aquelas 
que poderiam ser conhecidas “ex officio” pelo juiz (caso, agora, 
da prescrição). Noutras palavras, o novo parágrafo 5º do artigo 
219/CPC terminou por adequar a norma do artigo 193 do NCC 
àquela do artigo 303, II, do CPC. A partir da Lei n. 11.280/2006, 
a oponibilidade da prescrição (a qualquer tempo processual, 
antes do trânsito em julgado) deixa de ser «especial», uma 
vez que se insere na hipótese geral do artigo 303, II, do CPC. 
A se sustentar, pois, que o pronunciamento de ofício da pres-
crição não se aplica ao processo do trabalho, seria de inteiro 
rigor sustentar, “a fortiori”, a inaplicabilidade da norma do 
artigo 193 do NCC, por traduzir uma oponibilidade especial 
incompatível com o princípio da proteção. O que jamais se 
sustentou. (grifos no original)

Por fim, Guilherme Guimarães Feliciano17 informa, ainda, que a Escola 
da Magistratura do Tribunal Regional da Décima quinta Região (EMATRA-
XV), por ocasião do Seminário “As Recentes Mudanças do CPC e suas Impli-
cações no Processo do Trabalho” realizado em 04.08.2006, debateu, em quatro 
grupos de discussão, uma série de questões polêmicas relacionadas com as Leis 
n. 11.280/06, 11.232/05, 11.276/06 e 11.277/06. O evento, para o qual foram 
convidados todos os juízes do Trabalho da Décima Quinta Região, reuniu oiten-
ta e oito magistrados de forma que seus resultados servem, portanto, como dado 
indiciário e tendencial do pensamento jurídico regionalmente dominante.

No Grupo I, coordenado pelo Juiz LUIz CARLOS CÂNDIDO MAR-
TINS SOTERO DA SILVA, discutiu-se a aplicabilidade, ao processo do traba-
lho, do artigo 219, §5º, do CPC. Eis a tese vencedora, votada em plenário: 

Aplica-se ao processo do trabalho o disposto no parágrafo 5º do 

17  idem. 
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artigo 219 do CPC, devendo o juiz, de ofício, pronunciar a pres-
crição tanto da pretensão quanto da execução [g.n.].

O assunto é novo e a jurisprudência ainda se divide. É o que se verifica 
nas decisões abaixo:

PRESCRIçÃO. APRECIAçÃO DE OFÍCIO. REGÊnCIA 
DA LEI. 11.280/2006. PRInCÍPIO DO ISOLAMEnTO DOS 
ATOS PROCESSUAIS. APLICABILIDADE nO PROCES-
SO DO TRABALHO. No sistema do isolamento dos atos pro-
cessuais, os atos já praticados de acordo com a lei antiga são 
válidos e a lei nova se aplica aos posteriores. A prescrição, que 
era exceção de mérito em sentido estrito e que deveria ser neces-
sariamente alegada pela parte, com a alteração legislativa passou 
a ter natureza de objeção, que o magistrado deve conhecer de 
ofício, tal como ocorre com a decadência, em qualquer tempo 
e grau de jurisdição. A natureza das demandas trabalhistas, bem 
como o caráter alimentar do salário, dizem respeito ao Direito 
Material e não se mostram aptos para afastar os princípios da 
igualdade das partes e da imparcialidade do magistrado que rege 
o ramo processual, portanto, perfeitamente compatível com o 
Processo do Trabalho a regra do art. 219, § 5º, do CPC. (TRT-10-
RO-1112/2005-005-10-00-8, 1ª Turma, Rel. Juíza Cilene Ferrei-
ra Amaro dos Santos, DJ 14.07.2006)

E, em sentido contrário:

RECURSO DE REVISTA. PRESCRIçÃO. ARTIGO 219, § 
5º, DO CPC. InCOMPATIBILIDADE COM O PROCES-
SO DO TRABALHO. DESPROVIMEnTO. A prescrição é a 
perda da pretensão pela inércia do titular no prazo que a lei con-
sidera ideal para o exercício do direito de ação. Não se mostra 
compatível com o processo do trabalho a nova regra processual 
inserida no art. 219, § 5º, do CPC, que determina a aplicação da 
prescrição, de ofício, em face da natureza alimentar dos créditos 
trabalhistas. Ao contrário da decadência, onde a ordem pública 
está a antever a estabilidade das relações jurídicas no lapso tem-
poral, a prescrição tem a mesma finalidade de estabilidade ape-
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nas que entre as partes. Deste modo, necessário que a prescrição 
seja argüida pela parte a quem a aproveita. Recurso de revista 
conhecido e desprovido. (TST; Proc. RR – 404/2006-028-03-00; 
6ª T.; Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga; DJ 28/3/2008).

Hoje não mais se discute a autonomia do processo do trabalho, que 
possui princípios próprios, justificando-se sua singularidade pelas próprias pe-
culiaridades do Direito do Trabalho. Não se pode olvidar que este possui nor-
mas de ordem pública, irrenunciáveis, a que o interesse público não pode ser 
indiferente e que influenciam o direito que tem como demandante, em regra, o 
empregado, hipossuficiente, cujo principal, senão único, meio de sobrevivên-
cia é sua força de trabalho, em manifesta situação de desigualdade econômica 
e jurídica frente ao empregador.

Acerca do Princípio da Proteção, Paulo César Rosso18, analisando a 
realidade da relação jurídica de emprego, cuja característica principal é o es-
tado de subordinação do empregado, conclui que o juiz do trabalho não deve 
aplicar o disposto no §5º do art. 219 do CPC ao processo do trabalho:

No processo do trabalho o autor é, na maioria dos casos, o em-
pregado, parte hipossuficiente na relação jurídica de emprego, 
condição que não desaparece quando em juízo, postulando di-
reitos que lhe foram sonegados pelo empregador. Em outras pa-
lavras, o conhecimento da prescrição no processo do trabalho 
beneficia a parte mais forte da relação jurídica do conflito de 
interesses submetido à apreciação do órgão jurisdicional, o que 
não se verifica no processo civil.
Logo, o conhecimento da prescrição de ofício pelo juiz impor-
tará, no processo do trabalho, em afronta aos princípios que o 
informam e, especialmente, aos princípios da isonomia e da pro-
teção ao hipossuficiente.

Por outro lado, Eliane Machado Arleu19 entende que o princípio da 
proteção do trabalhador não exclui a aplicação do art. 219, § 5º, do CPC, de-
vendo ser conciliado “com os demais que surgem com a aplicação da norma 

18 FIRMO JúNIOR, Paulo Cesar Rosso. Inaplicabilidade do art. 219, §5º, do CPC ao processo do trabalho. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 1207, 21 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina /texto.asp?id=9068>. Acesso em 
07 jan. 2009. 
19  ARLEU, Eliane Machado. A prescrição ex officio na justiça do trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 71, n. 08, p. 983, 
ago. 2007.
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ora em exame, quais sejam: o da celeridade processual, o da efetividade da 
prestação jurisdicional e o da segurança jurídica”. 

Nesse sentido, alerta que “a se sustentar à inaplicabilidade da pres-
crição ex officio no processo laboral por força do princípio protetivo pode-se 
gerar algumas cizânias que devem ser evitadas na aplicação de qualquer 
dispositivo processual”.

Atente-se que, conforme explica Américo Plá Rodrigues20, “é neces-
sário não haver norma oposta que exclua ou impeça sua aplicação. Seu valor 
não pode ser tal que se imponha contra uma norma de direito positivo. Pode-
rá aplicar-se sem ela, mas não contra ela”.        

Com efeito, o princípio da proteção seria mais favorável ao trabalhador 
do que a regra da prescrição de ofício. No entanto, segundo Amauri Mascaro 
Nascimento21, a regra da norma mais favorável não se aplica quando existir lei 
proibitiva do Estado, sendo ineficaz e não prevalecendo quando violar uma lei 
positiva, pois aquela regra é “garantia da coletividade e não do trabalhador. 
Objetiva melhorar a organização social e não a proteção do trabalhador”.

Nesse sentido, a decisão proferida, no TRT da 15ª Região, no recurso 
ordinário no processo 01127-2006-036-15-00-8, julgado pela 3ª Turma – 6ª 
Câmara, apoiado na possibilidade do pronunciamento da prescrição de ofício 
na seara trabalhista:

PRESCRIçÃO DE OFÍCIO. nÃO AFROnTA AO PRIn-
CÍPIO DA PROTEçÃO. COMPATIBILIDADE COM O 
PROCESSO DO TRABALHO. PRECAUçÕES. O princípio 
da proteção do processo do trabalho objetiva a facilitação da 
demanda proposta pelo empregado, mediante um processo equi-
librador, simplificado e célere. Assim, o princípio da proteção 
deve ser examinado sob o prisma processual e não material. Em 
outras palavras, o princípio da proteção do processo do trabalho 
objetiva a facilitação da demanda obreira, jamais a facilitação 
da procedência total e irrestrita dos seus pedidos. Considerando 
a omissão no processo do trabalho, bem como a inexistência de 
afronta ao princípio 
da proteção, inexiste no art. 219, § 5o do CPC qualquer quebra 
do princípio de proteção processual, que, aliás, está de acordo 
com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, 

20  RODRIGUEz, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2002, p. 104.
21 NASCIMENTO, apud RODRIGUEz, Américo Plá. op. cit. p. 126. nota 30. 
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LXXVIII). Certamente que a decretação de ofício da prescrição 
não deve ser aplicada de forma açodada e irresponsável pelo 
Juiz do Trabalho. Vislumbrando tal possibilidade, respeitando 
o princípio constitucional do contraditório e da ampla devesa, 
deverá prudentemente indagar expressamente ao autor acerca da 
existência, ou não, de causas impeditivas, suspensivas ou inter-
ruptivas da prescrição. (TRT 15ª Região, 3ª Turma, 6ª Câmara. 
Processo n. 01127-2006-036-15-00-8 RO, Relator: SAMUEL 
HUGO LIMA, 11.01.08).

No entanto, há posicionamentos diversificados, tendo em vista a fase 
de amadurecimento do tema, por se tratar de uma recente mudança processual. 
Alguns ainda acreditam que, quando o magistrado se pronuncia declarando a 
prescrição de ofício, está ferindo princípios trabalhistas, entre eles, principal-
mente o da proteção e o da natureza alimentar dos créditos trabalhistas.

Nesse sentido, a decisão proferida pela 1º turma do Tribunal Regional 
Mineiro, que em decisão unânime, afastou a prescrição declarada de ofício 
(sem requerimento da parte contrária) pelo juiz de primeiro grau, manifestan-
do o entendimento de que a nova disposição contida no parágrafo 5º do artigo 
219 do CPC é incompatível com o princípio protetivo que rege o Direito e o 
Processo do Trabalho22:

EMEnTA - PRESCRIçÃO. PROnÚnCIA DE OFÍCIO. 
InAPLICABILIDADE, nO PROCESSO DO TRABALHO. 
A proteção ao hipossuficiente - princípio basilar do Direito do 
Trabalho - tem por escopo atenuar, na esfera jurídica, a desi-
gualdade sócio-econômica e de poder existente, no plano fático 
da relação de emprego. Diante disso, pode-se afirmar que a nor-
ma do parágrafo 5º, do artigo 3º, do CPC, é incompatível, com 
tal princípio protetivo, visto que a pronúncia da prescrição, de 
ofício, pelo Juiz do Trabalho, beneficiará, apenas, um dos su-
jeitos da relação empregatícia - no caso, o empregador inadim-
plente. Conclui-se, portanto, pela inaplicabilidade, no processo 
trabalhista, da nova regra do processo comum, em face de sua 
incompatibilidade, com os princípios que informam o Direito 

22 A Turma deu provimento ao recurso do reclamante para afastar a prescrição total pronunciada, de ofício, na sentença 
e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para julgamento do mérito da ação proposta. ( RO nº 00081-2006-
029-03-00-7 ).
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do Trabalho – sob pena de comprometer-se a própria essência 
da função teleológica desse ramo jurídico especializado (TRT 
3ª Região, 1ª Turma, Processo n. 00081-2006-029-03-00-7 RO, 
Relator: Manuel Cândido Rodrigues, 18.10.06).

 
Sabe-se que o processo do trabalho e o judiciário trabalhista têm por 

finalidade e função institucional dar efetividade aos direitos trabalhistas e ga-
rantir a dignidade da pessoa humana do trabalhador, bem como facilitar o seu 
acesso à Justiça do Trabalho. Creio que são exatamente estes fatores que, ao 
contrário de impedir, justificam que a prescrição seja pronunciada de ofício 
pelo Juiz do Trabalho.

3. A declaração de ofício da prescrição na segunda instância

questiona-se ainda a possibilidade da declaração da prescrição de ofí-
cio na segunda instância, sobretudo, com fundamento na regra que proíbe o 
“reformatio in pejus”.

A esse respeito, destacamos a lição do Professor Luciano Athayde 
Chaves23

[...] penso que não se pode configurar como reformatio in pejus a 
decisão do tribunal revisor da sentença que, examinando recurso 
do autor, declara a prescrição não requerida pelo réu no Primeiro 
Grau de jurisdição. Se a prescrição pode ser alegada em qualquer 
grau de jurisdição (art. 193 do Código Civil), pode agora também 
o ser de ofício, observadas, no entanto, as regras que impedem, 
interrompem ou suspendem a prescrição; e, ainda, a possibilidade 
de renúncia expressa ou tácita à prescrição, como já sublinhado.
[...] Também não há que se falar em violação ao disposto no art. 
5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, porquanto ainda não 
há formação de coisa julgada, mas decreto judicial sujeito ao 
reexame pelas vias ordinárias e extraordinárias.

Por outro lado, acerca da violação ao disposto no inciso XXXVI, do 
art. 5º da Constituição Federal, Gustavo Filipe Barbosa Garcia24 afirma:

23 CHAVES, Luciano Athayde. op. cit. p. 418, nota 3.
24 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Prescrição no direito do trabalho. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Método, 
2008, p. 69.  
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Pois bem, se o Tribunal, de ofício, reconhecer a existência de 
prescrição, esta decisão apenas pode abranger o capítulo da sen-
tença objeto de devolução ao órgão ad quem, sob pena de des-
constituição da coisa julgada por vias transversas, ou seja, sem 
ação rescisória, em total afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/2008. 
[...] Os demais capítulos da sentença transitaram em julgado, ao 
não sofrerem impugnação e, por conseqüência, não foram devol-
vidos ao tribunal, ficando imunes a qualquer decisão pela instân-
cia recursal. Ainda que a prescrição possa ser reconhecida “em 
qualquer tempo e grau de jurisdição” (art. 193 do CC/2002), 
a coisa julgada material tem que ser respeitada, tratando-se de 
garantia constitucional.

Em igual sentido, a opinião de Cândido Rangel Dinamarco25:

Se o réu, sem haver apelado, nas contra-razões ao recurso do 
autor alega a prescrição, esta poderá ser conhecida pelo tribunal, 
porque comporta alegação em qualquer tempo e grau; mas o réu 
não se beneficiará dessa causa extintiva em relação à parcela da 
obrigação incluída no capítulo não-recorrido, porque como nos 
demais casos de recurso parcial, este estará coberto pela coisa 
julgada. Ir além para colher esse capítulo é transgredir a regra li-
mitativa contida no art. 515, caput, do Código de Processo Civil, 
com todos os males da reformatio in pejus.

Finalmente, por oportuno, registre-se, ainda, a lição de Gustavo Filipe 
Barbosa Garcia26 quanto ao procedimento a ser adotado para declaração da 
prescrição na segunda instância:

Neste caso, mesmo estando o processo na fase recursal, como já 
destacado, o procedimento correto e adequado deve ser no senti-
do de que, antes de se declarar a prescrição, o autor seja ouvido 
a respeito, tendo em vista possível impedimento, suspensão, in-
terrupção do respectivo prazo, ou mesmo eventual demonstra-
ção de renúncia da prescrição pelo alegado devedor, tornando a 
pretensão ainda exigível.

25 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 115.
26 Idem, p. 68.  
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4. Outras questões referentes à prescrição de ofício

Luciano Athayde Chaves27 ensina que, embora por força da Lei 
11.280/2006 a prescrição tenha perdido um dos seus traços distintivos em re-
lação à decadência, que se traduz na possibilidade de ser, agora, pronunciada 
de ofício, por outro lado, aquela não foi equiparada a esta, mantendo, cada um 
dos seus institutos, seus demais caracteres particulares.

As demais disposições quanto ao instituto da prescrição prevalecem. 
Nas palavras de Irany Ferrari e Thereza Christina Nahas28:

Assim, não será possível a renúncia antecipada da incidência do 
instituto (art. 161 do Código Civil); as partes não poderão ne-
gociar prazo prescricional, posto que este é de ordem pública e 
somente ao Estado cabe a regulamentação quanto ao prazo para 
o exercício do direito de ação, i.e., apenas o Estado pode dizer 
quanto tempo a parte terá para provocar o Judiciário a partir do 
momento que se verificar a violação ou ameaça a um direito; se a 
prescrição iniciou contra uma pessoa continuará a correr contra 
seus herdeiros (art. 165 do Código Civil); sempre que prescrever 
o principal, o acessório seguirá sua sorte, prescrevendo, também 
(art. 167 do Código Civil).

Gustavo Filipe Barbosa Garcia29 lembra que “como existem diversos 
casos que impedem, suspendem e interrompem a prescrição, é mais justo e 
adequado que o juiz, em tese, ao invés de decretar liminarmente a prescrição, 
antes de tomar esta decisão, proceda à oitiva do autor sobre a matéria”.

Luciano Athayde Chaves30 ensina que uma demanda aparentemente 
prescrita pode ostentar características enluvadas no ordenamento jurídico como 
situações que suspenderam ou interromperam a prescrição. E exemplifica:

É o caso, por exemplo, da interrupção da prescrição em virtude 
de arquivamento da ação trabalhista anteriormente arquivada, 
objeto, inclusive, do Verbete Sumular n. 268 do Tribunal Su-
perior do Trabalho (“A ação trabalhista, ainda que arquivada 

27 CHAVES, Luciano Athayde. op. cit. p. 138, nota 3.
28 FERRARI, Irany e NAHAS, Thereza Christina. op. cit. nota 4.
29 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. op. cit. nota 5. 
30 CHAVES, Luciano Athayde. op. cit. p. 138, nota 3. 
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interrompe a prescrição somente  em relação aos pedidos idên-
ticos”).
Também é de se observar o disposto no art. 440 da CLT, que 
prevê que “contra os menores de 18 anos não corre nenhum pra-
zo de prescrição”, bem como estatuído no seu art. 11, parágrafo 
único, quanto à imprescritibilidade das pretensões declaratórias 
para fins de prova junto à Previdência Social.
Afora isso, especialmente após a ampliação da competência da 
Justiça do Trabalho decorrente da Emenda Constitucional n. 
45/2004, é importante que se verifique a presença de algumas 
das situações previstas pelos arts. 197 e seguintes do Código Ci-
vil brasileiro, de aplicação supletiva ao Direito do Trabalho por 
força do art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho.

No mesmo sentido, as palavras de Eduardo Rockenbach Pires31:

Como se sabe, a prescrição comporta causas impeditivas, sus-
pensivas e interruptivas de seu prazo (CC, arts. 197, 198, 199 
e 202). Assim sendo, é razoável que o autor da ação tenha a 
oportunidade de demonstrar que uma dessas causas ocorreu e, 
por isso, sua pretensão não está prescrita.
Portanto, deve o juiz conceder ao autor uma oportunidade para jus-
tificar o aparente excesso de prazo na propositura da ação, antes, 
por óbvio, de pronunciar a prescrição. Tal postura se fundamenta, 
inclusive, nos princípios constitucionais do devido processo legal 
substancial e do contraditório (CF, art. 5°, LIV e LV).

Por outro lado, questiona-se, ainda, a possibilidade de a prescrição ser 
reconhecida pelo juiz do trabalho, de ofício, antes mesmo da ocorrência de au-
diência, tendo em vista a necessidade de tentativa de conciliação no processo 
do trabalho (art. 764 da CLT)32.

Na opinião de Gustavo Filipe Barbosa Garcia33:

Pode-se entender que essa previsão da conciliação não é uma 

31 PIRES, Eduardo Rockenbach. op. cit. nota 16. 
32 CLT, art. 764: Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre 
sujeitos à Conciliação.
33 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. op. cit. nota 5. 
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regra absoluta, tanto que deixou de ser indicada expressamente 
no art. 114 da Constituição Federal, na redação determinada pela 
Emenda Constitucional 45/2004.
Além disso, a Súmula 263 do TST é clara ao autorizar o indeferi-
mento da petição inicial, no processo do trabalho, nas hipóteses 
do art. 295 do CPC, sabendo-se que o seu inciso IV prevê justa-
mente a hipótese de decadência ou prescrição (art. 219, § 5º).

Por outro lado, Ney Stany Morais Maranhão34 destaca a necessidade 
de refletir acerca dessa cogitação de que o magistrado, frente ao comando im-
perativo de pronunciar a prescrição, deveria rejeitar os termos da conciliação 
entabulada entre as partes, pronunciando, em seguida, a prescrição. Diz ele:

Mas é preciso alertar, também, que a questão não se resume ao 
cumprimento do desiderato de resolver rápido (celeridade), mas 
sobretudo de resolver bem (celeridade/efetividade).
Ora, se existe um conflito social que fora trazido à análise judi-
cial e exsurgindo posteriormente a manifesta intenção das pró-
prias partes no sentido de solucionar o problema que os envolve, 
mediante concessões mútuas e razoáveis, não vejo razões plau-
síveis para que o juiz, nesse panorama processual, furte-se de 
homologar o tal intento conciliatório.
Nesse caso, ao avalizar o acordo alinhavado entre os próprios 
demandantes, mesmo diante de uma pretensão prescrita, o juiz, 
no meu sentir, cumpre com sapiência a verdadeira finalidade da 
lei, eis que prestigiaria, com esse expediente, não apenas o valor 
celeridade, como também o próprio valor efetividade.

No mesmo sentido, o entendimento de Mauro Schiavi35:

Mesmo sendo aplicável de ofício a prescrição pelo juiz de direi-
to, acreditamos que ele deva tomar algumas cautelas ao tomar 
tal providência. [...] se o direito for patrimonial disponível, ten-
tar a conciliação, uma vez que a finalidade do processo, diante 
do seu caráter publicista de ser um instrumento de pacificação 
social, sempre que possível, deve o juiz tentar a conciliação, ob-

34 MARANHÃO, Ney Stany Morais. op. cit. nota 13. 
35 SCHIAVI, Mauro. op. cit. nota 19. 
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jetivando a pacificação do conflito, ao invés de aplicar, de forma 
incisiva a legislação processual.

Ney Stany Morais Maranhão36 lembra que, no tocante a renúncia à 
prescrição, até o advento da Lei n. 11.280/2006, o silêncio do réu na contesta-
ção nunca fora seriamente interpretado como renúncia tácita de prescrição, 
por parte dos operadores do direito.

Por outro lado, o Professor Luciano Athayde Chaves37 destaca as 
hipóteses em que o réu realmente renuncia à prescrição, tácita ou expressa-
mente, e leciona:

Assim sendo, considero plausível a tese do reconhecimento da 
renúncia expressa ou tácita da prescrição no Processo do Traba-
lho, que pode ser caracterizada, por exemplo, se o réu manifestar 
perante o Juízo o propósito de pagar a dívida ou mesmo conciliar 
o litígio. [...] De igual sorte, penso que a hipótese estará enluvada 
caso demonstrado judicialmente que o devedor, após a consuma-
ção da prescrição e antes mesmo do ajuizamento de ação contra 
si, manifestou ostensivamente seu intento de pagar a dívida. [...] 
Seria um autêntico despropósito impor a declaração de ofício da 
prescrição em prejuízo do credor em tais hipóteses. Por isso mes-
mo é que a legislação construiu o preceito em foco, que deve, 
penso eu, ser observado no Direito Processual do Trabalho.

Finalmente, a solução de Ney Stany Morais Maranhão38 para as ques-
tões citadas acima:

[...] por entender que o acordo firmado entre as partes ainda é a 
melhor forma de solucionar a demanda (CLT, artigo 764), en-
contrando-se diante da hipótese ora ventilada – manifesta pres-
crição da pretensão do autor -, deverá o magistrado trabalhista, 
ad cautelam, aguardar a audiência agendada pela secretaria [...] 
Não descobrindo qualquer dessas hipóteses, que influenciam o 
trato prescricional, aí sim o juiz poderá, com segurança e sem 
intentar qualquer afronta à ordem constitucional, indeferir a pe-

36 MARANHÃO, Ney Stany Morais. op. cit. nota 13. 
37 CHAVES, Luciano Athayde. op. cit. p. 138, nota 3. 
38 MARANHÃO, Ney Stany Morais. op. cit. nota 13. 
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tição inicial, na própria audiência mesmo, pelo vislumbre evi-
dente da prescrição da pretensão do autor, com fincas no artigo 
295, inciso IV, do CPC. [...] Em suma: é recomendável que esse 
indeferimento da inicial, caso inteiramente pertinente e verda-
deiramente necessário, ocorra, no âmbito juslaboral, precedido 
de um bom e saudável diálogo entre o juiz e as partes em audi-
ência, fazendo cumprir, assim, com zelo e esmero, a verdadeira 
finalidade do direito: realizar justiça.(grifo no original)

Conclui-se que, sendo finalidade precípua do processo do trabalho e 
do judiciário trabalhista realizar a justiça dando efetividade aos direitos tra-
balhistas, é de bom alvitre que o magistrado, antes de pronunciar de ofício 
a prescrição, ouça as partes a fim de verificar a ocorrência de alguma das 
diversas causas interruptivas, suspensivas e impeditivas do fluir do lapso pres-
cricional, o interesse na conciliação do litígio, ou mesmo sinais de que o de-
vedor deseja renunciar, de maneira tácita ou expressa, à prescrição. Não se 
verificando qualquer uma das hipóteses acima, pronunciará, então, de ofício, 
a prescrição.

5. Considerações finais

Hodiernamente, a prescrição é norma de ordem pública e se funda-
menta, principalmente, na paz social e na segurança das relações jurídicas, 
impedindo que demandas intermináveis atrapalhem o andamento da máquina 
judiciária. 

Inegável que ela tem, no direito brasileiro atual, uma natureza e 
um regime substancialmente distintos dos que tinha até a vigência da Lei 
11.280/2006. Esse regime contraria a tradição do direito brasileiro e, mani-
festamente, não prima pela busca da justiça. Isso, todavia, não implica neces-
sariamente sua inconstitucionalidade, nem sua inaplicabilidade no Processo 
Judiciário do Trabalho. 

Por óbvio que o processo do trabalho e o judiciário trabalhista têm 
por finalidade e função institucional dar efetividade aos direitos trabalhistas 
e garantir a dignidade da pessoa humana do trabalhador, bem como facilitar 
o seu acesso à Justiça do Trabalho. Todavia, estes fatores não impedem que a 
prescrição seja pronunciada de ofício pelo Juiz do Trabalho.

Outrossim, do ponto de vista da finalidade da norma, levando em con-
ta que a finalidade do processo, diante do seu caráter publicista, é ser um ins-



PRESCRIçÃO DE OFÍCIO nO PROCESSO DO TRABALHOFlávia Raquel Miranda Dias

342 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

trumento de pacificação social, mesmo sendo aplicável de ofício a prescrição 
pelo juiz do trabalho, ele deve tomar algumas cautelas antes de aplicar, de 
forma incisiva, a legislação processual. Deve propiciar o contraditório e ob-
servar as hipóteses de interrupção e suspensão da prescrição, bem como tentar 
a conciliação.

A sociedade, por meio de seus representantes parlamentares, optou 
por enfrentar a crise de lentidão das ações judiciais utilizando-se desse ins-
trumento. Não é, certamente, o instrumento mais justo, e talvez não seja o 
mais eficaz; mas é, no momento, aquele democraticamente escolhido para ser 
aplicado.

Tal inovação, sem dúvida, fará com que todos parem para pensar o Di-
reito de forma diferente a partir de agora, ao menos no que concerne aos ins-
titutos da segurança jurídica e direito intertemporal. Fica a esperança de que, 
no fim, a inovação comentada se consolide como avanço na ciência jurídica e 
efetivo instrumento de implementação de celeridade e máxima utilidade pro-
cessual e melhora no dever de prestação jurisdicional.
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Cristiane Barbosa da Costa1

1. Introdução

A morosidade excessiva da justiça brasileira e a procura por meios que 
imprimam celeridade à justiça são temas importantes que se tornaram ainda 
mais debatidos após a inserção expressa na Constituição Federal de 1988 do 
princípio da razoável duração do processo e dos meios que garantem a celeri-
dade da sua tramitação como direito fundamental do cidadão.

Nesse contexto, o presente artigo objetiva demonstrar a aplicação da 
lei 11.419/06, que dispõe sobre a Informatização do Poder Judiciário, como 
instrumento mitigador da morosidade da prestação jurisdicional dando desta-
que a Justiça Trabalhista Paraibana que já implantou o processo eletrônico em 
nove Varas trabalhistas, servindo, inclusive, como modelo para todo o país.

Pata tanto, inicialmente será analisado o direito ao acesso à justiça na 
sua forma mais ampla, que consiste no direito à prestação jurisdicional efeti-
va e tempestiva, como também o princípio da razoável duração do processo 
introduzido pela Emenda Constitucional n° 45/2004. Após esta análise, serão 
comentadas as principais modificações trazidas pela lei de informatização do 
processo judicial e será avaliada sua aplicação pioneira no TRT-PB. 

2. Acesso à justiça

Desde a Antiguidade Clássica pôde ser observada uma preocupação 
dos governantes em facilitar o acesso à justiça, principalmente, às pessoas 
menos favorecidas. 

Segundo Alexandre César2, em Atenas eram nomeados anualmente 10 

1  Advogada e pós-graduanda em Direito Material e Processual do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura Traba-
lhista- ESMAT-13.
2 CÉSAR, Alexandre. Acesso à justiça e cidadania. Cuiabá: UFMT, 2002.
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advogados com o objetivo de defender as pessoas que não possuíssem condi-
ções financeiras de arcar com os honorários advocatícios. Também em Roma, 
conforme Humberto Moraes3, o Estado oferecia advogados às pessoas que não 
possuíssem meios de constituí-los.

Mas, afinal, o que se entende por “acesso à justiça”? 
A definição de “acesso à justiça” passou por importantes modificações 

no decorrer do tempo.
Nos séculos XVIII e XIX, época dos Estados Liberais, o acesso à jus-

tiça, segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, significava “o direito formal 
do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação”4. Nesse período, 
marcado pelo pensamento individualista, observa-se que o Estado não se pre-
ocupava com o acesso efetivo à justiça, mas, tão somente, com o acesso for-
mal. Sobre o tema em análise, comenta Danielle Annoni:

Só tinha acesso à justiça, no sistema do laissez-faire, quem po-
dia enfrentar seus custos e suas delongas, haja vista que o papel 
do Estado era tão-somente permitir que o cidadão tivesse acesso 
à Corte de Justiça, a fim de propor a ação ou de se defender dela. 
Não cabia ao Estado senão administrar a aplicação da vingança 
privada. O direito ao acesso à justiça era o direito ao acesso for-
mal, mas não efetivo5.

Tendo em vista o aumento das relações coletivas da sociedade mo-
derna, a visão individualista dos direitos foi substituída pela observância da 
necessidade de uma atuação positiva do Estado para solucionar os conflitos 
assegurando, efetivamente, os direitos dos cidadãos. Verificou-se, pois, que a 
titularidade de determinado direito não teria razão se o Estado não oferecesse 
meios para sua efetiva proteção.

Nesse contexto, preceituam Mauro Cappelletti e Bryant Garth:

A expressão acesso à justiça é reconhecidamente de difícil defi-
nição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sis-
tema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar 
seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Es-

3 MORAES, Humberto (apud., CÉSAR, 2002.).
4 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto     Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 1988. p.9.
5 ANNONI, Danielle. Direitos humanos & acesso à justiça no direito internacional. Curitiba: Juruá, 2005. p. 113.



O PROCESSO ELETRônICO COMO FORMA DE 
EFETIVAçÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIçA E 
DO PRInCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAçÃO DO PROCESSO

Cristiane Barbosa da Costa

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 347

tado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 
segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e 
socialmente justos. (...) Sem dúvida, uma premissa básica será a 
de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades 
modernas, pressupõe o acesso efetivo6.

Verifica-se, desta forma, que hodiernamente o acesso à justiça está 
intimamente relacionado com a garantia da acessibilidade de forma igualitária 
para todos os cidadãos, com a efetividade da prestação jurisdicional e com a 
justiça social. Apenas o acesso formal não é suficiente para dirimir os conflitos 
individuais e sociais.

No mesmo sentido, José Roberto dos Santos Bedaque7 ensina que o 
acesso à justiça, isto é, o acesso à ordem jurídica justa, significa proporcionar 
a todas as pessoas, irrestritamente, o direito de provocar o Estado a fim de 
pleitear a proteção jurisdicional, podendo, também, dispor dos meios previs-
tos na Constituição que garantem ao cidadão o alcance do resultado, qual seja, 
a prestação jurisdicional. Aduz ainda o mesmo autor que os cidadãos não po-
dem ser privados do devido processo constitucional definido como aquele que 
respeita as garantias fundamentais tornando-o justo.

Faz-se necessário, por fim, salientar que, embora sejam constante-
mente utilizadas como sinônimas, as expressões “acesso à justiça” e “acesso 
ao Poder Judiciário” não possuem o mesmo significado. Observa-se, que a 
primeira expressão possui significado mais amplo englobando a segunda. O 
acesso à justiça não pode ser limitado ao acesso aos órgãos judiciais vez que 
não se restringe apenas a um direito à proteção jurisdicional monopolizada 
pelo Estado, mas à proteção material dos direitos do cidadão, ou seja, direito 
à proteção efetiva. 

Sobre a matéria, leciona Ada Pellegrini Grinover que:

Acesso à justiça, longe de confundir-se com acesso ao judiciário 
significa algo mais profundo, pois importa no acesso ao justo 
processo, como um conjunto de garantias capaz de transformar 
o mero procedimento em um processo tal, que viabilize concre-
tamente e efetivamente a tutela jurisdicional8.

6 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.8, nota 4.
7 BEDAqUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência.  São Paulo: 
Malheiros, 2003.
8 GRINOVER, Ada Pellegrini, apud., FERREIRA, José Carlos Pinto in VARGAS, Jorge de Oliveira.   Responsabilidade 
civil do Estado pela demora na prestação da tutela jurisdicional. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2004. p.47.



O PROCESSO ELETRônICO COMO FORMA DE 
EFETIVAçÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIçA E 

DO PRInCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAçÃO DO PROCESSO

Cristiane Barbosa da Costa

348 Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009

Importante destacar que o acesso à justiça passa, de fato, pelo acesso 
ao Poder Judiciário já que a justiça é monopólio do Estado, sendo dever deste 
prestar a tutela jurisdicional de forma efetiva. 

2.1. Acesso à justiça como direito fundamental do cidadão

O Estado, com o objetivo de promover a paz social, proibiu a autotu-
tela – fazer justiça com as próprias mãos – assumindo, assim, o monopólio ju-
risdicional. Para tanto, garantiu aos cidadãos o direito de ação, isto é, o direito 
de acionar a justiça quando seu direito for lesionado ou mesmo ameaçado.

O acesso à justiça constitui, pois, um direito fundamental do cidadão 
reconhecido pela Constituição Federal de 1988 que estabelece em seu art. 5°, 
inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça de direito”9.

O referido dispositivo constitucional reflete, assim, o Princípio da Ina-
fastabilidade do Controle Jurisdicional. Conforme este princípio é dever do 
Estado assegurar uma prestação jurisdicional efetiva.

Nesse sentido, ensina Luiz Guilherme Marinoni10 que o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição não garante somente uma resposta jurisdicional, 
mas sim, a tutela que seja capaz de realizar, de forma efetiva, o direito pleite-
ado pelo autor tendo em vista que o processo, diante da proibição da justiça 
privada, configura a resposta que o Estado deve oferecer ao cidadão, e, por tal 
razão, busca resultados análogos aos que seriam alcançados se os preceitos 
legais fossem observados de forma espontânea.

Da mesma forma, se posiciona Kazuo Watanabe:

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional inscrito 
no inc. XXXV, art. 5° da CF, não assegura apenas o acesso formal 
aos órgãos judiciários, mas sim o acesso à Justiça que propicie a 
efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de denegação 
da justiça e também o acesso à ordem jurídica justa 11.

Deve ser observado também que o direito de ação não deve ser inter-
pretado restritamente como “direito de petição”, ou seja, como o direito de 

9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:  <www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em: 10/08/2009. 
10 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
11 WATANABE, Kazuo apud., DUARTE, Francisco Carlos; GRANDINETTI, Adriana Monclaro. Comentários à emenda 
constitucional 45/2004: os novos parâmetros do processo civil no direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 25.
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acionar os poderes públicos com o objetivo de defender seus direitos, comba-
ter o abuso de poder ou a ilegalidade, mas como o direito a uma tutela efetiva 
e, para tanto, necessita ser também tempestiva.

Ainda sobre o tema, Lair da Silva Loureiro Filho, referindo-se ao art. 
5°, inciso XXXV, em análise, afirma que “a atividade jurisdicional morosa, 
ineficiente e absolutamente inadequada representa manifesta afronta a tal 
preceito”12.

Constata-se também que a questão da tempestividade da prestação 
jurisdicional, que busca garantir a efetividade da decisão judicial em benefí-
cio dos jurisdicionados que procuram o Poder Judiciário para solucionar seus 
litígios, é de extrema importância vez que, conforme preceitua Rui Barbosa 
na Oração aos Moços, “a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça quali-
ficada e manifesta” 13. 

No mesmo sentido ensina Danielle Anonni:

(...) cumpre ao ordenamento jurídico atender, de forma mais com-
pleta e eficiente, ao pedido daquele que exercer o seu direito a 
jurisdição, ou à mais ampla defesa. Para tanto é preciso que o pro-
cesso disponha de mecanismos aptos a realizar a devida prestação 
jurisdicional, qual seja, de assegurar ao jurisdicionado seu direito 
real, efetivo, e no menor tempo possível, entendendo-se esse pos-
sível dentro de um lapso temporal razoável. Além da efetividade é 
imperioso que a decisão seja também tempestiva14.

É de extrema valia salientar que o direito ao acesso à justiça constitui 
o mais importante dos direitos, vez que, através do acionamento do aparelho 
estatal é que os cidadãos podem reivindicar e garantir todos os outros direitos 
previstos no ordenamento jurídico. Por tal razão, a violação do direito ao aces-
so à justiça ou sua restrição gera um imensurável prejuízo aos cidadãos.   

Sobre o tema em análise, afirma Danielle Annoni que “a maior ameaça 
aos direitos do homem reside, essencialmente, na incapacidade do Estado em 
assegurar sua efetiva realização”15. A autora vai mais além quando assegura 
que “é preciso, por certo, oferecer ao processo mecanismos que permitam o 
cumprimento de toda a sua missão institucional, evitando-se, com isso, que 

12 LOUREIRO FILHO, Lair da Silva. Responsabilidade pública por atividade judiciária. São Paulo: RT, .2005. p. 85.
13  BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Disponível em: <http://www.calendario.cnt.br/ruibarbosa.htm>. Acesso        em: 
20/08/2009.
14 ANNONI, op. cit., p.115, nota 5.
15 Ibid., p.114.
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seja utilizado como instrumento de violação de direitos”16.
Nesse contexto, preceituam Mauro Cappelletti e Bryant Garth que:

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental – o mais básico dos direitos humanos- de um sis-
tema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar os direitos de todos17.

Observa-se, pois, a importância e a profundidade do acesso à justiça 
como direito fundamental do cidadão. 

Como afirma Paulo Hoffman “não basta assegurar o acesso, pois de 
nada serve participar se não for para receber a tutela em tempo hábil e concre-
to e realizar justiça”18.

Interessante, por fim, observar que Samuel Miranda Arruda19 classifi-
ca o acesso à justiça como direito fundamental de natureza prestacional. As-
sim sendo, o acesso se manifesta como o direito à prestação já que para sua 
realização faz-se necessária uma conduta positiva do ente estatal.

Segundo o citado autor a essência do direito ao acesso à justiça, que in-
clui também o direito à razoável duração do processo, está justamente em exigir 
do Estado que sejam fornecidos os meios necessários a sua plena efetivação. 

3. Razoável Duração do Processo

Observando a morosidade da justiça brasileira que gera a descrença e 
acarreta danos aos cidadãos violando, desta forma, o direito fundamental ao 
acesso à justiça na sua concepção mais ampla, os legisladores aprovaram no 
fim do ano de 2004 a Emenda Constitucional n° 45 que introduziu algumas 
reformas no Poder Judiciário com o intuito de tornar a justiça brasileira mais 
célere.

A emenda constitucional n° 45/2004 adicionou ao art. 5° da Carta 
Magna de 1988, que dispõe sobre os direitos fundamentais, o inc. LXXVIII 
assegurando expressamente a duração razoável do processo como garantia 
constitucional fundamental. Assim, preceitua o referido dispositivo constitu-
cional que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

16 Ibid., p.115.
17 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.12, nota 4.
18 HOFFMAN, Paulo. Razoável duração do processo. São Paulo: quartier Latin, 2006. p 32.
19 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. 
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razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua 
tramitação”20.

Grande parte da doutrina, entretanto, já entendia, mesmo antes da re-
ferida emenda constitucional, que o direito à prestação jurisdicional tempes-
tiva estava implícito no inc. XXXV do mesmo artigo que, como já analisado, 
trata da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Deve ser observado, também, conforme Francisco Carlos Duarte e 
Adriana Monclaro Grandinetti21, que o Brasil é signatário da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica - 1969) des-
de 09 de novembro de 1992 através do Decreto n° 678/92 que já assegurava a 
razoável duração do processo como direito humano fundamental. 

Dispõe o art. 8°, §1º, do Pacto de São José da Costa Rica que:

Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garan-
tias e dentro de um prazo razoável, por um tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido com antecedência pela 
lei, na sustentação de qualquer acusação penal formulada contra 
ela ou para a determinação de seus direitos e obrigações de or-
dem civil, laboral, fiscal, ou de qualquer outro caráter22.

Importante observar que, mesmo antes da emenda constitucional n° 
45/2004, o art. 5°, § 2º, da Magna Carta de 1988 estabelecia que “os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte”23.

Não obstante, apesar de grande parte dos doutrinadores, dentre os quais 
podemos citar Danielle Annoni24, entenderem que diante do dispositivo consti-
tucional exposto, qual seja, o art. 5°, § 2°, a razoabilidade da duração do proces-
so e a celeridade processual eram “garantias constitucionais”, muitos, conforme 
Francisco Carlos Duarte e Adriana Monclaro Grandinetti25, ainda entendiam que 
os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que passavam a fazer parte do 
ordenamento jurídico interno, tinham status de “lei ordinária”.

20 Op. cit., nota 9.
21 DUARTE; GRANDINETTI, op. cit., nota 11.
22 CONVENÇÃO  americana de direitos humanos (1969). Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bi-
bliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em: 22/08/2009. 
23 Op. cit., nota 9.
24 ANNONI, op. cit., nota 5.
25 DUARTE; GRANDINETTI, op. cit., nota 11.
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Com o advento da EC n° 45/2004 que acrescentou o § 3º ao art. 5° 
da Lei Maior pátria que dispõe que “os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais”26 este conflito teve fim.

Pode-se afirmar agora, sem maiores discussões, em conformidade com 
o art. 5°, § 1º da Carta Magna de 1988 que estabelece que “as normas defini-
doras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”27, que o 
direito à duração do processo em tempo razoável possui “status constitucio-
nal” desde 1992, quando o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, 
já que a Constituição Federal de 1988 dispõe que os tratados internacionais 
sobre direitos humanos equivalem à emendas constitucionais.

3.1. Prazo razoável

Verificado que a demora em oferecer uma prestação jurisdicional efi-
ciente viola o direito ao acesso à justiça e que a Constituição garante a duração 
do processo em “prazo razoável”, faz-se necessário analisar qual seria esse 
prazo.

É imperioso salientar que, segundo a doutrina, não há uma definição 
exata para este termo já que se trata de um conceito indeterminado e que a 
duração do processo depende de vários fatores como, segundo André Luiz 
Nicolitt28, a complexidade da causa, a atuação das partes e a atuação das au-
toridades judiciais (critérios preceptivos) bem como a importância do litígio 
para os recorrentes e o contexto no qual se desenvolveu o processo (critérios 
facultativos). 

Adverte Danniele Annoni29 que a razoabilidade do prazo envolve o 
equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e da efetividade que garan-
tem a justiça aplicada ao caso concreto. 

Na mesma toada é a lição de Francisco Carlos Duarte e Adriana Mon-
claro Grandinetti:

Ainda  não podemos verificar qual seria o conceito de razoável 
duração, porém podemos entender esta expressão como o tem-

26 Op. cit., nota 9.
27 Loc. cit. 
28 NICOLITT, André Luiz. A duração razoável do processo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.
29 ANNONI, op. cit., nota 5.
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po suficiente para a completa instrução processual e adequada 
decisão do litígio, e da mesma forma, capaz de prevenir danos 
conseqüentes da morosidade da justiça, assegurando a eficácia 
da decisão30.

Ainda sobre a matéria, observa André Luiz Nicolitt31 que não se pode 
aceitar como justificativa a imprecisão do texto legal para negar efetividade à 
norma constitucional que foi consagrada também por instrumentos internacio-
nais. Lembra também que não pode o preceito constitucional ser interpretado 
de forma discricionária sem se orientar por critério algum.

Observa-se, desta forma, que não há como definir qual seria o prazo 
razoável para a solução de um litígio. Percebe-se, entretanto, que o prazo ra-
zoável é aquele em que se aliam os princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa com a garantia de uma prestação jurisdicional 
eficaz e adequada, sem protelações e com o mínimo de burocracia possível. A 
razoabilidade, pois, deve ser examinado caso a caso. 

3.2. Principais razões da morosidade

Várias são as razões da morosidade da prestação jurisdicional. 
Segundo Danielle Annoni32 a análise do problema da morosidade da 

prestação jurisdicional revela a existência de um sistema judicial conserva-
dor e inadequado, onde existem recursos processuais excessivos, além da agi-
lidade do Poder Judiciário ser corrompida pela burocracia interna do órgão 
destinado a resolver os conflitos. Alem disso, aduz a autora que constituem 
também elementos que acarretam a delonga processual para além dos limites 
toleráveis, a deficiência na infra-estrutura e a insuficiência de agentes, em nú-
mero proporcional com a demanda, capazes de responder às necessidades dos 
jurisdicionados dentro de um prazo razoável.

Para Francisco Carlos Duarte e Adriana Monclaro Grandinetti33 a ma-
nifesta crise da jurisdição origina-se, especialmente, no grande volume de 
processos a serem julgados, na estrutura inadequada do Poder Judiciário e no 
número insuficiente de juízes, assim como nas contraditórias decisões sobre a 
mesma questão jurídica que ocasionam descrédito entre os cidadãos.

Observa-se que o grande acúmulo de processos também é um fator 
30 DUARTE,; GRANDINETTI, op. cit., p. 32, nota 11.
31 NICOLITT, op. cit., nota 28. 
32 NNONI, op. cit., nota 5.
33 DUARTE; GRANDINETTI, op. cit., nota 11.
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responsável pela morosidade da justiça vez que congestiona o Poder Judici-
ário. Para melhor entender o problema faz-se necessária uma breve reflexão 
sobre o assunto.

Como é sabido, os direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal de 1988, além dos tratados internacionais, são constantemente des-
respeitados. Por tal razão, os cidadãos necessitam, muitas vezes, recorrer ao 
Poder Judiciário para efetivar seus direitos.

Ocorre que o grande volume de ações sobrecarrega o Judiciário tendo 
em vista que o mesmo passa a fazer às vezes do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo que não desempenham suas referidas funções como deveriam.

Nesse sentido, afirma Boaventura de Sousa Santos que “há um deslo-
camento da legitimidade do Estado: do poder executivo e do legislativo para o 
judiciário”34 restando concentrada neste último a esperança dos cidadãos.

Sobre a questão, Jorge de Oliveira Vargas preceitua que:

A população tem necessidade de confiar na magistratura, de ter 
esperança no judiciário, pois dos três poderes estatais é nele que 
estão depositadas as esperanças que nos outros dois restaram 
frustradas. É do Judiciário que se esperam o reconhecimento dos 
direitos esquecidos em outras esferas, a resposta às arbitrarieda-
des, o reparo das lesões sofridas35.

Observa-se, que tal situação é bastante preocupante vez que a demora 
excessiva do Judiciário em solucionar a lide causa grande frustração nos cida-
dãos que depositaram suas últimas esperanças na justiça. Na visão de Francis-
co Carlos Duarte e Adriana Monclaro Grandinetti:

Não há estrutura material e humana, em um país de escassos 
recursos públicos como é o caso do Brasil, que consiga trabalhar 
velozmente com o astronômico número de ações que diariamen-
te são postas perante o Poder Judiciário ainda que tivéssemos as 
melhores e modernas leis que tratassem dos ritos processuais 36.

A falta de servidores e o reduzido número de juízes em relação ao 
número de habitantes também contribuem para esta situação. Nesse sentido, 

34 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007.p.21.
35 VARGAS, op. cit., p. 18, nota 8.
36 DUARTE; GRANDINETTI, op. cit. p. 78, nota 11.
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dispõem também Francisco Carlos Duarte e Adriana Monclaro Grandinetti37 
que é inegável que o fundamental fator da delonga processual não é apenas a 
falta de normas processuais que acelerem o trâmite judiciário, mas sobretu-
do, a falta de juízes e servidores para acolher a crescente demanda ao Poder 
Judiciário.

Lair da Silva Loureiro Filho, ao tratar da Reforma do Poder Judiciário, 
defende como possíveis soluções a modernização do ordenamento pátrio, a 
completa informatização da atividade judiciária como um sistema de informá-
tica único para todos os níveis utilizando o sistema de código de barras, en-
tre outras além da reformulação das competências e estruturas dos Tribunais 
Superiores. Preceitua que “há que se ressaltar a necessidade do debate sobre 
um novo modelo de Sistema de Justiça, como meio de se resgatar, perante a 
sociedade civil, o respeito pelas instituições democráticas”38.

Não se pode olvidar também que nada adianta julgar grande número 
de processos sem prezar pela qualidade da prestação jurisdicional oferecida. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos “deve-se ter em mente que, 
nalguns casos, uma justiça rápida pode ser uma má justiça”39. Dispõe tam-
bém que, “com a revolução democrática da justiça a luta não será apenas pela 
celeridade (quantidade da justiça), mas também pela responsabilidade social 
(qualidade da justiça)”40.

No mesmo sentido, Miguel Reale Júnior preceitua que “não há nada 
pior que a injustiça célere, que é a pior forma de denegação da justiça”41.

Verifica-se, ante todo o exposto, que é certo que a duração do proces-
so em tempo irrazoável, em que pese não existir definição exata para “pra-
zo razoável”, viola o direito fundamental ao acesso à justiça como também 
o direito fundamental à razoável duração do processo, ensejando, inclusive, 
conforme a maior parte da doutrina e a jurisprudência recente, a Responsabi-
lização Civil do Estado.

Observa-se, por fim, que as leis processuais brasileiras são bastante 
antigas, estando, pois, desatualizadas vez que já não correspondem com a ne-
cessidade atual. Com o intuito de criar mecanismos processuais que acelerem 
a prestação jurisdicional e descongestionar o Poder Judiciário dando efetivi-
dade ao direito fundamental ao acesso à justiça, várias reformas já foram feitas 
nos últimos anos. Dentre elas destacam-se a EC n° 45/2004 e as reformas no 

37 Passim. 
38 LOUREIRO FILHO, op. cit., p. 106, nota 12.
39 SANTOS, op. cit., p.27, nota 34.
40 Ibid., p. 44.
41 REALE JUNIOR, Miguel (apud., NICOLITT,  2006, p.7).
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Código de Processo Civil, que trouxeram algumas modificações para o pro-
cesso do trabalho, além da paulatina implantação do processo eletrônico que 
objetiva a modernização e a celeridade da justiça.

4. O processo eletrônico como instrumento mitigador da morosi-
dade processual

A Lei n ° 11.419 de 19 de dezembro de 2006, em face da nova rea-
lidade social e com o intuito de concretizar o direito à razoável duração do 
processo consolidado pela Emenda Constitucional n°45/2004, fez importan-
tes modificações no Código de Processo Civil no que cerne à informatização 
processual do Poder Judiciário vez que admite o uso do meio eletrônico42. A 
citada lei é aplicável em qualquer grau de jurisdição ao processo civil, penal e 
trabalhista, como também aos Juizados Especiais. 

 Importante observar que, com o objetivo de regulamentar a Lei 
11.419/2006 no âmbito da justiça trabalhista, o Tribunal Superior do Traba-
lho publicou no DOE de 18 de setembro de 2007 a Instrução Normativa n º 
30/2007 possibilitando a utilização do meio digital no processo do trabalho.

Na tentativa de conferir celeridade aos processos judiciais, a lei de in-
formatização do processo judicial traz significativas inovações. Será abordado 
em seguida, sem o escopo de exaurir a matéria, comentários sobre os princi-
pais dispositivos da Lei 11.419/06 que objetivam a celeridade processual. 

Com o intuito de garantir a autenticidade e a segurança no envio de 
petições e recursos, como também da prática de atos processuais em geral por 
meio eletrônico, a norma estabeleceu a necessidade do uso de assinatura ele-
trônica, sendo indispensável o prévio credenciamento no Poder Judiciário.

Prevê também que os tribunais poderão criar o Diário da Justiça ele-
trônico para publicação de atos judiciais e administrativos como também co-
municações em geral desde que o mesmo seja disponibilizado em sítio da 
rede mundial de computadores, o que facilita demasiadamente a leitura das 
publicações. 

quanto às intimações, interessante observar que as mesmas também 
poderão ser feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastra-
rem no Poder Judiciário, o que traz também bastante celeridade ao processo. 

A intimação é considerada realizada no dia em que a parte intimada 

42 BRASIL. Lei 11.419/06. Dispõe sobre a informatização do processo judicial;  altera  a Lei no 5.869, de  11 de  Janeiro  
de 1973  – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Disponível em:
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em: 23/08/09. 
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consultar eletronicamente seu teor. Importante destacar que esta consulta de-
verá ser efetivada em até dez dias contados da data do envio da intimação sob 
pena de ser considerada como realizada no dia do encerramento deste prazo. 
Somente após os dez dias, quando há a presunção da leitura, é iniciada a con-
tagem do prazo constante na intimação.

Nesse contexto, ressalta Petrônio Calmon43 que o processo será mais 
célere na prática vez que atualmente demora muito mais de dez dias para que 
uma decisão judicial seja efetivamente publicada. Aduz ainda o mesmo autor, 
que a velocidade processual provocada pela comunicação eletrônica “assusta” 
vez que esse novo panorama exigirá novos critérios de avaliação do desempe-
nho, presteza e produtividade exigidos dos profissionais da Justiça.

Admite a nova lei que os órgãos do Poder Judiciário desenvolvam sis-
temas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de processos 
digitais utilizando a rede mundial de computadores, de forma preferencial, e 
acesso por meio de redes internas e externas. 

Faz-se necessário observar, em consonância com o pensamento de Pe-
trônio Calmon44, que a lei aponta a internet como canal de comunicação para 
que sejam praticados os atos, para sua comunicação e para a transmissão de 
peças processuais não se tratando de correio eletrônico, mas de comunicação 
direta entre o usuário e o portal do tribunal.

Nesse contexto é imperioso enaltecer que, para que possa ser garanti-
da a igualdade de acesso ao processo eletrônico, os órgãos do Poder Judiciário 
são obrigados a manter aparelhamento de digitalização e de acesso à internet 
a disposição das pessoas interessadas.

Outra inovação trazida pela norma que promove a celeridade proces-
sual é a possibilidade das partes, advogados públicos ou privados, distribuí-
rem petições em geral e juntarem documentos em formato digital nos autos 
do processo eletrônico sem que seja necessária a interferência do cartório ou 
secretaria judicial. Nesse caso a autuação é feita de forma automática sendo 
fornecido recibo eletrônico de protocolo.

Interessante observar, como adverte ainda Petrônio Calmon45, que no 
processo virtual os prazos vencem às 24 horas, ou seja, são consideradas tem-
pestivas as petições quando transmitidas até às 24 horas do último dia do 
prazo uma vez que o expediente é ininterrupto devendo a Justiça manter seu 
sistema funcionando 24 horas diariamente.

43 CALMOM, Petrônio. Comentários à lei de informatização do processo judicial.    Rio  de Janeiro : Forense, 2007.
44 Passim. 
45 Passim. 
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Assim, segundo George Marmelstein Lima46, o processo eletrôni-
co, possui, além de outras, as seguintes características: máxima publicidade 
(através da rede mundial de computadores), máxima velocidade (intimações 
e diários virtuais, por exemplo), máxima comodidade (serviços on-line), má-
xima informação (democratização das informações jurídicas), diminuição do 
contato pessoal (comunicação eletrônica), automação das rotinas e decisões 
judiciais (utilizações de softwares capazes de elaborar despachos padrões), 
digitalização dos autos, expansão do conceito espacial de jurisdição (internet 
sem fronteiras), preocupação com a segurança e autenticidade dos dados pro-
cessuais (assinatura digital e criptografia, por exemplo), crescimento dos po-
deres processuais cibernéticos do juiz (compartilhamento de informações com 
outros órgãos), reconhecimento da validade das provas digitais e surgimento 
de uma nova categoria de excluídos processuais (analfabetos tecnológicos).

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça possui como 
meta a informatização de todo o Poder Judiciário brasileiro até o ano de 2012.47

Interessante observar que a Lei 10.259/01, que cria os Juizados Es-
peciais Federais, sancionada no ano de 2001, já previa em seu art. 8o, § 2o a 
possibilidade dos tribunais organizarem um serviço de intimação das partes e 
de recepção de petições por meio eletrônico48.

Há que se ressaltar que no âmbito Federal, o Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba, TRT-PB, que também vem utilizando a informatização 
dos processos, implantou em maio de 2008 a 1ª Vara Trabalhista totalmente 
eletrônica do país na cidade de Santa Rita, momento em que todos os proce-
dimentos, em qualquer ação trabalhista nesta vara, deixaram o papel passando 
a ser eletrônicos. Importante destacar que o TRT-PB foi o primeiro tribunal 
trabalhista no Brasil a julgar um processo totalmente eletrônico que durou 
apenas quatro meses49.

Em agosto de 2008 foi inaugurada a 2ª Vara Trabalhista de Santa Rita já 
totalmente informatizada. Imperioso enaltecer que o primeiro processo eletrôni-
co concluído nesta vara foi objeto de conciliação durando apenas oito dias.

46 LIMA, George Marmelstein. E- processo: uma verdadeira revolução procedimental. Disponível em: <http://jus2.uol.
com.br/doutrina/texto.asp?id=3924&p=1>. Acesso em: 16/08/2009.
47 CONSELHO Nacional de Justiça. Justiça brasileira deve abolir papel em até cinco anos. Disponível em: http://
www.cnj.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2605&Itemid=158&colorstyle = cinza>.  Acesso em: 
17/08/2009. 
48 BRASIL. Lei nº 10.259/01. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm>. Acesso em: 18/08/2009.
49 Cf. FARIAS,  Marcos.  TRT-PB  é  o  primeiro  Tribunal  do  Trabalho a julgar uma ação 100% eletrônica.  
Associação dos magistrados do trabalho da 13° região. Disponível em: <http://www.amatra13.org.br/noticia_geral.
php?id=1452>. Acesso em: 22/08/2009.
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Após um ano da implantação da informatização da 1ª vara, restou de-
monstrado que o processo eletrônico é um instrumento eficaz para conferir 
celeridade processual. Feita uma comparação no período anterior e posterior 
à informatização observou-se que de janeiro de 2007 até abril de 2008 o pra-
zo médio de tramitação do processo, da entrada da ação até a realização da 
primeira audiência, era de quarenta e oito dias. No período de junho de 2008 
até abril de 2009 este prazo caiu para apenas doze dias, havendo, assim, uma 
diminuição de trinta e seis dias. quanto ao prazo de conclusão para despacho, 
verificou-se que antes da implantação do processo eletrônico o mesmo era de 
três a cinco dias e atualmente é de vinte e quatro horas. Do despacho até seu 
cumprimento levava-se de dois a quatro dias e atualmente leva-se de vinte e 
quatro a quarenta e oito horas.50

Recentemente, em junho de 2009, as nove varas trabalhistas existen-
tes na cidade de João Pessoa foram informatizadas. Nos próximos meses o 
processo eletrônico será instalado nas varas de Campina Grande, Guarabira, 
Patos, Itabaiana e Mamanguape.

Por tal razão a justiça trabalhista paraibana, que é pioneira na implan-
tação do processo eletrônico, é modelo para todos os Tribunais do Trabalho 
do país. 

Outra vantagem trazida pelo processo eletrônico é a agilidade no en-
vio do recurso processual da Vara do Trabalho, na 1ª Instância, para o Tribunal 
Regional do Trabalho, a 2ª Instância. Além disso, o processo eletrônico dis-
pensa a existência de arquivos para guardar os processos.

Verifica-se, pois, que o processo eletrônico, além de trazer benefícios 
para o meio ambiente com a economia de papel e mitigar a morosidade pro-
cessual, tende a ampliar o acesso à justiça e a dar mais transparência ao Poder 
Judiciário tendo em vista que o processo virtual pode ser examinado em horá-
rio integral, ou seja, mesmo quando não há expediente forense.

Nesse contexto, ressalta Sérgio Tejada que muitos são os efeitos posi-
tivos trazidos por essa modernização:

Combate à morosidade, mais acesso à Justiça, uma vez que ela 
não terá mais ponto de atendimento nem horário de funciona-
mento nem feriados, sábados e domingos. A Justiça funcionará 
de segunda a segunda e terá mais transparência, porque os pro-

50 Cf. Assessoria de Comunicação social. Vara Eletrônica completa um ano e prazo de julgamento cai para 12 dias. 
Disponível em: <http://www.trt13.jus.br/engine/interna.php?tit=Not%EDcias&pag=exibeNoticia&codNot=1429> Acesso 
em: 23/08/2009.
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cessos estarão na Internet ao alcance de todos; as informações 
serão em tempo real; e haverá enorme economia de papel para 
benefício ao meio ambiente51.

Pode ser observado, ainda, que os custos processuais são abrandados 
tanto para o Poder Judiciário, devido à diminuição da burocracia, como tam-
bém para os advogados que, além de reduzirem gastos com cópias processu-
ais e deslocamento para o Fórum, podem controlar do próprio escritório com 
mais precisão o andamento dos processos.

Neste sentido, salienta Rogério de Meneses Fialho Moreira52 que a 
eliminação dos autos em papel, além da maior rapidez na tramitação e efe-
tividade no acompanhamento, trará, certamente, sensível economia para os 
cofres públicos.

Estabelece, por fim, Petrônio Calmon53 que se pode concluir que a 
informatização do processo judicial promoverá a garantia constitucional da 
isonomia, expressa no caput do art. 5°, vez que todos os jurisdicionados terão 
vista da integra dos autos a todo momento tendo em vista que, estando os au-
tos sempre disponíveis diante do computador de todas as pessoas, todos terão 
contato permanente e integral com o seu conteúdo.

5. Considerações finais

Ante todo o exposto, verifica-se que para que o acesso à justiça, o 
mais fundamental de todos os direitos, seja observado na sua mais ampla con-
cepção, qual seja, como o direito à garantia material realizada através de um 
justo processo que busque concretizar e efetivar a tutela jurisdicional, faz-se 
necessário que a prestação jurisdicional seja oferecida tempestivamente em 
um prazo razoável.

Conforme demonstrado pela implantação do processo eletrônico na 1ª 
Vara de Santa Rita- PB e pela sua avaliação positiva após um ano de funciona-
mento, o processo eletrônico é, sem dúvidas, um meio apto a oferecer celeri-
dade processual contribuindo para a efetividade do direito ao acesso à justiça 
e do princípio da razoável duração do processo e dos meios que garantem a 
celeridade de sua tramitação.

51 TEJADA, Sérgio. Lei 11.419/06 e a informatização do processo judicial. Disponível em: <http://www.irib.org.br/no-
tas_noti/boletimel3195.asp>. Acesso em 16/08/2009.
52 MOREIRA, Rogério de Meneses Fialho. A implantação dos Juizados Virtuais na 5ª região. Disponível em: <http://
www.jfpe.gov.br/biblioteca/juizes/rogerio_esmafe07_p43-59.pdf>. Acesso em: 17/08/2009.
53  CALMON, op. cit., nota 43.
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Porém, em que pesem as inúmeras vantagens citadas trazidas pela 
informatização dos processos como a celeridade processual, a ampliação do 
acesso à justiça e a economia de papel, existem ainda alguns problemas que 
precisam ser solucionados como o acesso à justiça às pessoas excluídas do 
mundo digital, o que pode ser resolvido através da realização de políticas so-
ciais de inclusão.

Importante salientar, por fim, que a implantação do processo eletrôni-
co não constitui a solução definitiva para o problema da morosidade da jus-
tiça, mas representa, certamente, um grande avanço tecnológico na busca da 
celeridade processual. Neste aspecto a Justiça Trabalhista Paraibana possui 
destaque nacional servindo, inclusive, de modelo para todo o país.
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PLAnEJAMEnTO E GESTÃO ESTRATÉGICA: 
UM CAMInHO PARA A InDEPEnDÊnCIA 
E A EFICIÊnCIA DO PODER JUDICIÁRIO

Adriano Mesquita Dantas1

 
1. O Poder Judiciário e a Tripartição dos Poderes:

Como sabemos, o Brasil adotou a tripartição dos Poderes, modelo di-
fundido por Montesquieu na obra De L’Esprit des Lois (1748). Com isso, 
temos o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, todos independentes e 
harmônicos entre si, mas cada qual responsável pelo exercício de uma função 
típica do Estado.

Segundo a lógica de Montesquieu, os Poderes constituídos atuariam 
de forma independente, mas harmônica e equilibrada, assegurando a ordem 
jurídica e a paz social. Para evitar o despotismo e o abuso do poder, é possível 
a moderação de um Poder por outro quando os limites delimitados pela Cons-
tituição Federal forem extrapolados. Por essa razão, os Poderes são compostos 
e integrados por pessoas e grupos distintos.

Dentro desse sistema, cabe ao Poder Judiciário a guarda da Constitui-
ção, das Leis e das instituições democráticas. Cabe ao Poder Judiciário, assim, 
o controle da constitucionalidade e legalidade das leis e dos atos administrati-
vos, aquelas oriundas do Poder Legislativo e estes do Poder Executivo.

Fica claro, nesse contexto, que o Poder Judiciário exerce uma função 
importante e relevante para a sociedade, mas isso não implica na sua superio-
ridade frente ao Poder Legislativo ou Executivo.

O Ministro Antônio de Pádua Ribeiro2 sustenta, com propriedade, que 
é imperioso que o Poder Judiciário se imponha como Poder do Estado nas 
relações com os outros Poderes. E mais, acrescenta que se isso não ocorrer, 
“surge a hipertrofia de um ou mais Poderes em detrimento de um deles ou dos 

1 Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, Professor Universitário e Diretor de Prerrogativas 
e Assuntos Legislativos da Amatra13. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
Pós-Graduado em Direito Processual Civil e em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Potiguar (UnP).
2 A Autonomia Administrativa e Financeira do Poder Judiciário. Artigo disponível no site: http://bdjur.stj.gov.br/
xmlui/bitstream/handle/2011/216/A_Autonomia_Administrativa_e_Financeira.pdf;jsessionid=9EDD5E78EC2A50FAD8
ED5C9662FD1C49?sequence=4 acesso em 20.08.2009.
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outros dois, ensejando desequilíbrio no funcionamento dos órgãos estatais, 
com todas as conseqüências nefastas para a sociedade”.  

Os Poderes, como exposto, são independentes e harmônicos entre si. 
Todos devem atuar em estrita observância das normas e limites constitucionais, 
cumprindo as atribuições que lhes foram conferidas pelo Poder Constituinte.

O papel moderador do Poder Judiciário, nesse quadro, só deve ser 
exercido diante de eventual excesso ou abuso dos outros Poderes, seja pela 
ação ou pela omissão.

O desejável, como exposto, é que cada Poder funcione adequadamen-
te e cumpra suas funções e atribuições constitucionais, sem que haja a interfe-
rência, ainda que legítima, de um sobre o outro.

Há quem sustente, nos dias atuais, que o Poder Judiciário está se imis-
cuindo indevidamente nas atribuições conferidas ao Poder Legislativo. Ale-
gam que o Poder Judiciário está legislando, que está havendo um verdadeiro 
“ativismo normatizante” por parte do Supremo Tribunal Federal.

Outros, no entanto, fazem essa crítica ao Poder Executivo, que vem 
editando as famigeradas medidas provisórias quase que diariamente. Com 
isso, o regular funcionamento do Poder Legislativo fica comprometido, já que 
a pauta é “trancada” com freqüência (art. 62, §6º, da Constituição Federal). 

Muitas medidas provisórias são realmente editadas sem qualquer cir-
cunstância que caracterize urgência ou relevância, desvirtuando, assim, a pre-
visão constitucional. O instituto está sendo usado como forma de agilizar e 
abreviar a tramitação de um projeto de lei de interesse do Poder Executivo, já 
que as medidas provisórias têm força de lei desde sua edição.

Nessa questão há, de fato, interferência indevida de um Poder em ou-
tro, tanto que, em novembro de 2008, o então Presidente do Senado Federal, 
Senador Garibaldi Alves Filho, devolveu ao Poder Executivo a Medida Provi-
sória n.º 446, apelidada de “MP da filantropia”. O fato teve grande repercussão 
no meio político e na imprensa, pois foi a segunda vez que essa medida foi 
adotada por parte do Senado Federal. Fato semelhante ocorreu há aproxima-
damente 20 anos, em 1989.

O ato do Senador, embora raro no âmbito do Poder Legislativo, me-
rece aplausos da sociedade, pois visa preservar a autonomia e independência 
do Poder Legislativo.

Situação semelhante ocorre com a atuação do Poder Judiciário em re-
lação as matérias não regulamentadas pelo Poder Legislativo.

Não obstante os fundamentos e argumentos dos críticos, não há nada 
de errado ou anormal na atuação do Poder Judiciário, notadamente do Supre-
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mo Tribunal Federal. Este, na verdade, vem sendo instado pela sociedade a 
suprir as lacunas e omissões do Poder Legislativo, que vem se omitindo em 
seu papel constitucional, sem qualquer motivo aparente.

A atual Constituição foi promulgada há mais de 20 anos e até hoje 
várias matérias importantes e relevantes para a sociedade brasileira não fo-
ram devidamente regulamentadas pelo Poder Legislativo. A título de exemplo, 
vale citar o direito de greve dos servidores públicos, o adicional para as ativi-
dades penosas, o nepotismo, a efetiva proteção da relação de emprego contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa, a proporcionalidade do aviso prévio 
de acordo com o tempo de serviço, o conceito de atividade jurídica (art. 93, da 
Constituição Federal), entre outras questões e matérias.

Isso caracteriza um verdadeiro vácuo legislativo, fruto da omissão 
do próprio Parlamento. Mas a situação que parece ser drástica, não é, pois a 
Constituição vigente justifica e autoriza a atuação do Poder Judiciário diante 
dessas situações excepcionais.

Isso decorre do sistema de freios e contrapesos (check and balances).
A omissão do Poder Legislativo, em alguns casos, foge da razoabili-

dade e enseja a atuação enérgica do Poder Judiciário para que direitos consti-
tucionais e fundamentais dos cidadãos sejam assegurados.

Nessas hipóteses, a atuação do Poder Judiciário se justifica para evi-
tar ou amenizar os efeitos dos abusos praticados pelo Poder Legislativo, que 
não vem observando as normas Constitucionais nem cumprindo as atribuições 
conferidas pelo Poder Constituinte.

O caso é de abuso de poder por omissão. E a causa da chamada “su-
premocracia” e do “ativismo normatizante” do Supremo Tribunal Federal é 
a própria omissão do Poder Legislativo, que tem a atividade legislativa como 
função típica.

Por essa razão, o Poder Judiciário é considerado a última porta que o 
cidadão tem a bater para fazer valer os seus direitos e corrigir injustiças. E para 
cumprir essa missão constitucional, não pode se omitir nem sofrer censura ou 
interferências dos demais Poderes. Deve agir com independência e autonomia.

2. A independência e a autonomia administrativa e financeira do 
Poder Judiciário:

Para exercer seu papel constitucional de forma satisfatória, o Poder 
Judiciário precisa ter um mínimo de estrutura material. Precisa também de 
Magistrados independentes, isentos, vitalícios, capacitados, eticamente com-
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prometidos, bem remunerados e inamovíveis. Precisa, enfim, de autonomia e 
independência em todos os sentidos. 

A independência precisa ser real e ampla, tanto no que diz respeito ao 
funcionamento dos órgãos e instituições, quanto na atuação dos Magistrados 
na atividade jurisdicional. Isso é assegurado pelos arts. 2°, 96 e 99 da Cons-
tituição Federal, que tratam da independência e autonomia administrativa e 
financeira do Poder Judiciário.

Entretanto, o Poder Judiciário depende da colaboração e respaldo dos 
outros Poderes para atender suas necessidades básicas, já que estes comandam e 
controlam o ciclo financeiro, orçamentário, bem como a atividade legislativa.

Nesse contexto, a colaboração entre os Poderes constituídos não pode 
sucumbir frente a outros interesses ou questões alheias aos fins primeiros do 
Estado. Em primeiro plano deve estar sempre a Constituição Federal, que deve 
ser fielmente observada e cumprida por todos os Poderes, notadamente no que 
diz respeito à independência de cada um deles.

Eventual censura ou rejeição de pretensão do Poder Judiciário por par-
te do Poder Executivo ou Legislativo só pode ocorrer se o primeiro extrapolar 
os limites legais e constitucionais. 

Isso significa que eventuais pedidos de créditos adicionais ou mesmo 
projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário não podem sofrer interferên-
cias (modificações, restrições, etc.) dos demais Poderes, já que isso interfere 
diretamente na própria independência daquele.

O mesmo pode ser dito em relação ao contingenciamento orçamen-
tário imposto de forma unilateral pelo Poder Executivo, que compromete a 
execução orçamentária dos Tribunais e, em última análise, a própria atividade 
fim do Poder Judiciário, que é a prestação jurisdicional.

Ao ditar as regras do contingenciamento, o Poder Executivo termina 
privando o Poder Judiciário dos recursos necessários para as despesas eleitas 
fundamentais e necessárias ao seu bom funcionamento, interferindo, de modo 
patente, na própria independência e na autonomia deste.

Vale ressaltar, no particular, que foi conferida autonomia ao Poder Ju-
diciário para elaborar a sua proposta orçamentária, o que inclui, por razões 
obvias, a autonomia para executá-la e implementá-la sem qualquer interfe-
rência externa, exceto no que diz respeito aos aspectos ligados à legalidade e 
constitucionalidade das previsões e despesas.

Ora, pelo sistema de freios e contrapesos um Poder só pode deter ou 
conter a atuação de outro se houver excesso ou abuso de poder, ou seja, se 
algum Poder extrapolar os limites traçados pela Constituição Federal.
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Assim, ao deflagrar o processo legislativo em matéria de sua compe-
tência originária, o Poder Judiciário está, apenas, se autogovernando, o que 
lhe foi expressamente assegurado pela Constituição Federal (arts. 2º, 96 e 99), 
ao lhe conferir independência e autonomia administrativa e financeira. O mes-
mo acontece nos pedidos de créditos adicionais, úteis e necessários ao próprio 
funcionamento do Poder Judiciário.

E o motivo de ser assim é simples: é o próprio Poder Judiciário (in-
dependente e autônomo) que tem as melhores condições de avaliar as suas 
necessidades, seus problemas e, com base nisso, eleger e propor as medidas 
legais e administrativas pertinentes, sem qualquer interferência dos demais 
Poderes, tudo conforme o disposto no art. 96 da Constituição Federal, exceto 
no que concerne à legalidade e constitucionalidade destas.

Portanto, o Poder Executivo e o Poder Legislativo só podem interferir 
no Poder Judiciário quando a atuação deste afrontar a Constituição Federal e 
a legalidade.

É exatamente - e apenas - para possibilitar a constatação de eventual 
excesso ou abuso que algumas matérias de interesse exclusivo do próprio Po-
der Judiciário são submetidas ao crivo dos outros Poderes. A análise e delibe-
ração destes deve ser restrita à legalidade ou constitucionalidade, não podendo 
adentrar no exame da conveniência e oportunidade da medida.

Acontece, no entanto, que os Poderes Executivo e Legislativo vêm 
adentrando sistematicamente no mérito (conveniência e oportunidade) das 
proposições e pretensões do Poder Judiciário, chegando ao ponto de avaliar e 
deliberar inclusive sobre o seu próprio funcionamento (férias coletivas, reces-
so forense, índice de reajuste dos vencimentos e subsídio, etc.).

Isso, sem dúvida, compromete a independência e a autonomia do Poder 
Judiciário, já que normalmente não há qualquer alegação de excesso, abuso, 
ilegalidade ou inconstitucionalidade das suas pretensões ou projetos, mas mera 
interferência indevida de um poder no outro, mera deliberação sobre a conveni-
ência e oportunidade com base em premissas ou valores alheios àquele Poder.

Desse modo, projetos de lei que versam sobre orçamento, alteração do 
número de membros dos Tribunais, criação e extinção de cargos e unidades, fi-
xação de subsídio e vencimentos dos membros e servidores do Poder Judiciário, 
entre outros, não podem sofrer valoração sobre o próprio mérito (conveniência 
e oportunidade) por parte dos Parlamentares e Chefe do Poder Executivo. 

Cabe, no particular, apenas a aprovação ou a rejeição. Nesse último 
caso, essa medida só é possível se restar cabalmente caracterizado o despotis-
mo, o abuso do poder, o excesso ou a arbitrariedade, enfim, a ilegalidade ou 
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inconstitucionalidade.
E deve ser assim pelo simples fato de a análise da conveniência e 

oportunidade ficar a cargo, exclusivo, dos órgãos de cúpula do Poder Judiciá-
rio (Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho, Conselho da Justiça Federal, Pleno dos Tribunais e 
órgãos Especiais, dentro das respectivas atribuições), fugindo das atribuições 
e competência do Poder Legislativo e Executivo. 

Só assim o Poder Judiciário será efetivamente autônomo e independente.
Essa sistemática constitucional, no entanto, não é observada e, com 

freqüência, pretensões e projetos de interesse do Poder Judiciário são modi-
ficados no âmbito do Congresso Nacional, com as mais diversas motivações, 
caracterizando indevida interferência na independência e autonomia do Poder 
Judiciário.

Ora, como exposto anteriormente, é o próprio Poder Judiciário que 
tem as melhores condições de avaliar as suas necessidades e problemas, ele-
gendo e propondo, com base nisso, as medidas legais e administrativas per-
tinentes, sem qualquer interferência dos demais Poderes, salvo quando estas 
forem arbitrárias, ilegais ou inconstitucionais.

É possível, assim, afirmar que o mérito (conveniência e oportunidade) 
das propostas, projetos e pretensões do Poder Judiciário não pode ser objeto 
de deliberação por parte dos demais Poderes, sob pena de restar violada a tão 
almejada e defendida independência dos Poderes. A análise feita por esses, 
então, deve ser meramente formal, restrita à averiguação da legalidade e cons-
titucionalidade, nunca de cunho meritório.

 
3. A efetiva e necessária independência do Juiz – aspectos polêmicos:

Não obstante a necessária independência e autonomia do Poder Ju-
diciário em relação aos demais Poderes constituídos, este também precisa 
de Magistrados independentes, isentos, vitalícios, capacitados, eticamente 
comprometidos, bem remunerados e inamovíveis, para que se afirme como 
Poder do Estado.

Acontece, no entanto, que com exceção da formação e do comprometi-
mento ético e moral do Juiz, que decorrem da sua formação pessoal e humana, as 
demais características e requisitos da Magistratura podem sofrer interferências 
alheias, indevidas e indesejadas do meio e da atividade dos outros Poderes.

Para minimizar um pouco essas indesejadas interferências, a Consti-
tuição Federal assegura ao Juiz a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibili-
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dade de subsídio (art. 95 da Constituição Federal).
Isso decorre do dever de o Magistrado pautar-se, no desempenho de 

suas atividades, sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa 
convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos 
(art. 5º do Código de Ética da Magistratura Nacional).

Recentemente o eminente Desembargador Mário Machado, do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, publicou um artigo abordando 
a independência do Juiz no Jornal Correio Braziliense. O artigo - “Que juiz 
você deseja?” - iniciava com as seguintes reflexões:

Nas sociedades modernas, democráticas, a base do Estado de 
Direito repousa em uma Justiça independente. Para ser indepen-
dente, resistir às pressões dos grupos, à sedução do poder eco-
nômico, à força das injunções políticas, à ingerência das altas 
autoridades do país, enfim, para livremente aplicar a lei e fazer 
justiça, o juiz, em todas as nações democráticas, é dotado das 
garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 
vencimentos. Seria vulnerável o juiz que, livremente, pudesse 
ser destituído, removido e ter o salário reduzido. Ficaria nas 
mãos de quem pudesse fazê-lo.

O Juiz, assim, torna-se vitalício após dois anos de exercício no cargo. 
Com isso, não pode ser dele destituído aleatoriamente. Também não pode ser 
removido de determinada localidade contra sua vontade, salvo por motivo de 
interesse público. Isso assegura o princípio do Juiz natural e representa uma 
garantia para a sociedade.

Por outro lado, assegura-se à sociedade o direito de ver atuando em 
qualquer causa distribuída a determinado órgão apenas aquele Juiz previamen-
te designado com base em critérios objetivos, abstratos e pré-determinados em 
lei. Evitam-se, com isso, remoções e transferências involuntárias, punitivas e 
mal intencionadas, próprias dos déspotas.

A Constituição Federal assegura, ainda, a irredutibilidade de subsídio e 
a revisão anual deste. Isso quer dizer, então, que a remuneração dos Magistrados 
não pode ser reduzida e deve ser revisada anualmente para garantir e assegurar o 
poder aquisitivo e corrigir eventuais distorções ocasionadas pela inflação.

Com essas garantias, o Juiz pode exercer suas funções de forma plena, 
independente e imparcial.

Não obstante a expressa previsão constitucional, a terceira garantia 
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(irredutibilidade de subsídio) vem sendo sistematicamente violada, o que pode 
comprometer a higidez, a harmonia e a independência dos Poderes.

E essa violação possui três vertentes. A primeira decorre da fixação do 
subsídio dos membros do Poder Judiciário por lei aprovada pelo Poder Legis-
lativo. A segunda, da omissão deste em revisar anualmente a remuneração dos 
membros daquele. A terceira, da falta de estrutura e de condições de trabalho, 
bem como da falta de investimento em capacitação e qualificação.

Ora, a remuneração dos Parlamentares é definida pelo próprio Con-
gresso Nacional, sem qualquer interferência ou análise por parte dos outros 
Poderes, tudo conforme os arts. 48, caput, e 49, VII, da Constituição Federal. 
Não há, antão, qualquer razoabilidade na disposição constitucional que con-
fere ao Poder Legislativo a competência para aprovar a lei que estabelece a 
remuneração dos Magistrados (art. 48, XV).

Urge, pois, a promulgação de uma Emenda Constitucional alterando 
esse sistema e conferindo tal competência ao Supremo Tribunal Federal, órgão 
de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, como uma das medidas necessárias à 
preservação da independência e autonomia desse.

Há, no particular, críticas infundadas de que a Suprema Corte ficaria 
em posição desconfortável, pois estaria deliberando soberanamente sobre os 
interesses de seus próprios Ministros.

Acontece, no entanto, que a deliberação não é tão soberana, pois o 
sistema de freios e contrapesos (check and balances) permite a censura dos 
abusos e eventuais excessos pelos outros Poderes.

De todo modo, outra opção válida e bem mais razoável seria o Conse-
lho Nacional de Justiça, órgão plural e democrático, com alguns membros que 
não integram a Magistratura e representam a sociedade. Enquanto responsável 
pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, bem como pela 
autonomia deste, o Conselho Nacional de Justiça certamente prezaria pela 
efetiva independência da Magistratura, revisando anualmente o subsídio em 
busca da preservação do poder aquisitivo.

Enquanto essa alteração não ocorre, a forma de fixação do subsídio da 
Magistratura permanece literalmente “nas mãos” do Poder Legislativo. E no 
tocante à revisão anual, é fato público e notório que existem muitas restrições 
ao tema no âmbito do Parlamento, já que a medida não tem uma boa repercus-
são na mídia e na sociedade. 

Há, aqui, uma indevida interferência na própria atuação do Juiz, que 
deve ter sua remuneração sempre proporcional e razoável ao múnus público, 
com a constante preservação do poder aquisitivo. Do contrário, haverá a cor-
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rosão e a defasagem da remuneração, que equivale à redução salarial, vedada 
pela Constituição Federal.

É lamentável que os membros de um Poder tão relevante e importante 
para a República sofram esse tipo de tratamento, ainda mais quando praticamen-
te todas as demais categorias do funcionalismo público e da iniciativa privada 
têm suas remunerações corrigidas anualmente. Muitas dessas revisões impli-
cam, inclusive, em ganho real (aumento) e não simples reposição da inflação.

Não é justo nem razoável que apenas algumas categorias tenham as 
respectivas remunerações revisadas, enquanto outras são imotivadamente dis-
criminadas.

Qual será a razão para essa discriminação? Será que os Juízes não 
podem ter uma remuneração digna e devidamente atualizada?

Com a devida vênia, não só podem como devem ter uma remuneração 
digna e diferenciada face às peculiaridades do cargo. E a atualização monetá-
ria desta remuneração não pode ficar vulnerável ao contexto político partidá-
rio, que é instável e ditado por diversos interesses.

Ora, toda e qualquer controvérsia entre cidadãos ou entre um cidadão 
e o Poder Público pode ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, indepen-
dentemente da sua expressão econômica.

Diariamente os Juízes apreciam muitas causas, das mais simples às mais 
complexas, das mais insignificantes sob aspecto financeiro às milionárias. Isso 
exige uma ação responsável, atenta, dedicada, serena, isenta e independente, 
justificando a necessidade de uma remuneração digna para os Juízes.

No artigo citado, o Desembargador Mário Machado pondera também 
que “o juiz, como todos, tem contas a pagar, mas, como poucos, não pode 
exercer outras atividades para completar sua renda, exceto um cargo de pro-
fessor, normalmente mal remunerado, e se para isso tiver tempo”.

Interessante, no particular, é a seguinte decisão proferida pelo Conse-
lho Nacional de Justiça:

Embora os magistrados modernos devam ser partícipes e inte-
grados à sociedade, não se afastando do cotidiano, aprimorando 
suas orientações humanísticas, filosóficas e sociológicas, devem 
dedicação exclusiva à sua função, jamais podendo desviar o 
conjunto de suas forças intelectuais e físicas para outras ativi-
dades. Assim, pode – e deve – o magistrado participar da vida 
em sociedade, escolher seu time de futebol, seu clube, sua or-
ganização não governamental, suas atividades voluntárias mas, 
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jamais poderá exercer, em quaisquer dessas entidades, cargos de 
direção porque estaria dividindo seu esforço, escapando à dedi-
cação exclusiva, altamente salutar para o bom desempenho da 
judicatura. Somente é permitido ao magistrado, como exceção, 
o exercício de magistério, onde poderá aprimorar, com seus co-
nhecimentos, a formação dos futuros profissionais do Direito, 
melhorando, por conseguinte, a prestação da Justiça para toda a 
população. Também se permite que o Juiz dirija órgãos de clas-
se, como a Associação de 386 Magistrados, visando promover 
as melhorias necessárias à carreira da Magistratura, à formação 
e atuação dos Juízes, à criação de Escola de Magistratura etc. 
Convém destacar, por oportuno, que o Conselho foi criado, entre 
outras funções, para fiscalizar desvios de conduta de magistra-
dos, então não se pode admitir que o Juiz, a pretexto de partici-
par do mundo, nele desgaste sua energia em prejuízo da função 
jurisdicional, já tão sacrificada pela imensa quantidade de pro-
cessos que abarrotam os fóruns de todo o País. (CNJ – PP 971 
– Rel. Designado Cons. Marcus Faver – 29ª Sessão Ordinária 
– j. 14.11.2006 – DJU 06.12.2006).

Ao apreciar outro processo, o mesmo Conselho decidiu que:

Não pode o magistrado exercer comércio ou participar, como 
diretor ou ocupante de cargo de direção, de sociedade comer-
cial de qualquer espécie/natureza ou de economia mista (art. 
36, I da LOMAN). Também está impedido de exercer cargo de 
direção ou de técnico de pessoas jurídicas de direito privado 
(art. 44 do C.Civil, c.c. 36, II da LOMAN). Ressalva-se apenas 
a direção de associação de classe ou de escola de magistrados 
e o exercício de um cargo de magistério. Não pode, conse-
qüentemente, um juiz ser presidente ou diretor de Rotary, de 
Lions, de APAEs, de ONGs, de Sociedade Espírita, Rosa-Cruz, 
etc. Vedado também ser Grão Mestre de Maçonaria; síndico de 
edifício em condomínio; diretor de escola ou faculdade pública 
ou particular, entre outras vedações. Consulta que se conhece 
respondendo-se afirmativamente no sentido dos impedimen-
tos. (CNJ – PP 775 – Rel. Cons. Marcus Faver – 29ª Sessão – j. 
14.11.2006 – DJU 06.12.2006).
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Fica claro, nesse contexto, que a Magistratura é uma atividade árdua que 
exige abnegação e renúncia do Magistrado em sua vida pessoal, tudo em prol da 
sociedade. A carreira da Magistratura exige dedicação exclusiva do Magistrado, 
que sequer pode ser síndico do prédio onde reside. Em outras palavras, é possí-
vel afirmar que o Juiz não pode sequer administrar sua própria residência.

Outro aspecto interessante e digno de nota é o dever de o magistrado 
“comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que 
o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais 
distintas das acometidas aos cidadãos em geral” (art. 16 do Código de Ética 
da Magistratura Nacional).

Além disso tudo, os Juízes devem atender aos advogados, despachar 
inúmeros processos no prazo de 48 horas, sentenciar em 10 dias, presidir audi-
ências onde são colhidas as provas, administrar as respectivas unidades e atuar 
nos plantões, tudo sem prejuízo de outras obrigações e vedações legais.

Os Magistrados precisam estudar muito para galgar tão importante 
cargo e, uma vez empossados, devem permanecer em constante estado de atu-
alização (estudos, pesquisas, etc.), sem falar no tempo gasto para o estudo e 
análise dos processos e redação das respectivas decisões.

O Juiz profícuo muitas vezes é privado do convívio familiar diante do 
dever de atuar e morar nas mais longínquas cidades, notadamente no início de 
carreira. Como muitas cidades interioranas carecem de um mínimo de infra-
estrutura hospitalar e educacional, alguns Juízes optam por manter as famílias 
nos grandes centros e nas capitais, migrando solitariamente pelos rincões.

Tudo isso impõe uma remuneração digna e também diferenciada aos 
Magistrados, sob pena de haver um desinteresse por parte dos vocacionados e 
abnegados e um aviltamento dos experientes e dedicados à arte de julgar. Tudo 
isso sem falar no quadro de evasão que pouco a pouco vem se instalando.

E mais, diferentemente do que parte da população pensa e do que a 
imprensa divulga, os Juízes brasileiros trabalham muito, sem falar que exer-
cem cargos de alta responsabilidade, o que dificulta o próprio exercício do 
magistério (que também é uma atividade mal remunerada).

Recentemente a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB reali-
zou uma pesquisa3 onde concluiu que:

o número de juízes no Brasil é insuficiente para a quantidade 

3 1ª. PESQUISA SOBRE COnDIçÕES DE TRABALHO DOS JUÍZES – Janeiro de 2009. Pesquisa on line quantita-
tiva, coordenada pela MCI Estratégia e realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, no período de 10 
dezembro de 2008 a 13 janeiro de 2009, com o objetivo de investigar as condições de trabalho dos Juízes brasileiros.
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de processos: 85% das varas judiciais têm mais de mil proces-
sos em andamento. Portanto, em apenas 15% das unidades tra-
mitam até mil processos - número considerado aceitável. Além 
do número insuficiente de magistrados, a pesquisa revela que a 
quantidade de pessoal técnico é praticamente a metade do que 
seria necessário para atender a demanda do judiciário – que hoje 
está na casa de 68 milhões de processos, de acordo com dados 
estimados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Isso mesmo: 85% das unidades estão sobrecarregadas e trabalham 
com mais de 1.000 processos por ano, número aceitável para a atividade anual 
de um Magistrado. O anuário “Justiça em números”4 do Conselho Nacional 
4 O anuário de 2007 (disponível no  site  http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_em_numeros_vo-
lume_2.pdf) apontou os seguintes dados: a) JUSTIçA FEDERAL: “Em termos gerais, a Justiça Federal obteve uma mé-
dia de carga de trabalho de 4.271 processos por magistrado durante o ano de 2007. O tribunal com maior carga de trabalho 
foi o da 3ª Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com quase 6 mil processos por magistrado. 
O menor deles foi o da 4ª Região, abrangendo os estados da região Sul do Brasil, onde a carga de trabalho foi de um pouco 
menos de 3 mil processos por magistrado”; b) JUSTIçA DO TRABALHO: “Em termos gerais, a Justiça do Trabalho 
obteve uma carga de trabalho média igual a 2.175 processos por magistrado durante o ano de 2007, sendo que no 2º grau 
a carga foi de 1.872 e no 1º grau de 2.228. O tribunal com maior carga de trabalho foi o da 2ª Região, com quase quatro 
mil processos por magistrado. A menor carga de trabalho foi na 14ª Região, com menos de mil processos por magistrado, 
levando em consideração ambas as instâncias”; c) JUSTIçA ESTADUAL: “Em média, a carga de trabalho na Justiça 
Estadual foi de 1.894 no 2° Grau, 5.102 no 1º Grau, 1.573 nas Turmas Recursais e 8.812 nos Juizados Especiais. Em termos 
gerais, a carga de trabalho média da Justiça Estadual foi de 4.929 processos passíveis de julgamento por magistrados, no 
ano de 2007”. Em 2008 não foi diferente, conforme o respectivo anuário (disponível no site http://www.cnj.jus.br/ima-
ges/imprensa/resumo_justica_em_numeros_2008.pdf): a) JUSTIçA FEDERAL: “Durante o ano de 2008, tramitaram 
nos Tribunais Regionais Federais (2º Grau) quase 1,2 milhão de processos, sendo que, dentre eles, 474 mil ingressaram 
naquele ano e 713 mil já estavam pendentes de julgamento desde o final do ano anterior. Ademais, foram sentenciados 477 
mil processos, fazendo com que o número de casos julgados se assemelhasse ao número de processos ingressados e, assim, 
gerando um fator dificultador na tarefa de redução do número de processos pendentes de julgamento. Já no 1º grau, foram 
510 mil sentenças proferidas e 2,1 milhões de processos em tramitação, sendo que, dentre eles, 1,5 milhão refere-se ao 
estoque pendente de julgamento. Nas turmas recursais tramitaram 568 mil processos (380 mil casos novos e 188 mil casos 
pendentes) e nos Juizados Especiais 2,2 milhões de processos (1,2 milhão de casos novos e 979 mil casos pendentes)”; b) 
JUSTIçA DO TRABALHO: “Tramitaram durante 2008 nos Tribunais Regionais do Trabalho (2º grau) aproximadamen-
te 882 mil processos, dentre estes, 659 mil ingressaram neste ano. Além disso, foram proferidas cerca de 660 mil decisões 
que puseram fim a processos no 2º grau, ou seja, quase a mesma quantitade de processos distribuídos. Nota-se que ao longo 
dos anos o número de sentenças tem crescido em razões mais fortes que o número de processos em tramitação, ao passo 
que o quantitativo de sentenças aumentou em média 13% ao ano, os processos em tramitação aumentaram em 9%. Tal fato, 
associado à questão que o número de desembargadores quase não mudou, gera como consequência quedas graduais na taxa 
de congestionamento, passando de 33,2% para 25,2% nos últimos 4 anos (redução de 8 pontos percentuais), ao mesmo 
tempo que a carga de trabalho cresceu, passando de 1.415 para 1.943 no mesmo período, ou seja, com um incremento 
de 528 processos por magistrado, sem prejuízo do índice de congestionamento. No primeiro grau da Justiça do Trabalho, 
tramitaram 6 milhões de processos, sendo 3,2 milhões de casos novos e 2,8 milhões de casos que já estavam pendentes de 
julgamento. Foram julgados 3,1 milhões de processos e, assim como observado no 2º grau, o número de entrada de novos 
processos é muito próximo ao número de sentenças”; c) JUSTIçA ESTADUAL: “Durante o ano de 2008, tramitaram três 
milhões de processos no 2º grau da Justiça Estadual, dentre eles, 1,8 milhão ingressou neste ano. Foram, ainda, julgados 
1,7 milhão de processos. Cabe elucidar o efeito de crescimento gradual na carga de trabalho ao longo dos anos, associado 
a uma redução da taxa de congestionamento. Ao passo que entre 2004 e 2008 a taxa de congestionamento reduziu em 10 
pontos percentuais (de 52,8% para 42,5%), a carga de trabalho aumentou de 1.441 para 2.066, ou seja, com incremento 
de 625 processos para cada magistrado, demonstrando uma maior efetividade dos juízes (vide Figura 16). Durante o ano 
de 2008, no 1º grau da Justiça Estadual tramitaram mais de 45 milhões de processos, sendo que dentre eles 33 milhões já 
estavam pendentes de julgamento desde o final do ano anterior. Neste mesmo período foram sentenciados 9,3 milhões de 
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de Justiça aponta no mesmo sentido, corroborando a assertiva de que os Juízes 
são submetidos a uma exaustiva carga de trabalho.

Diante desse quadro, podemos dizer que a “lenda popular” de que os 
Juízes trabalham pouco é, no mínimo, uma falácia. Os dados estatísticos ofi-
ciais comprovam exatamente o contrário: os Juízes trabalham muito.

Ainda no que diz respeito à remuneração, e para não sair da esfe-
ra do próprio Poder Judiciário, merece registro a remuneração dos próprios 
servidores deste, cujos vencimentos em alguns casos e situações superam o 
subsídio dos Magistrados. Antes esses casos esdrúxulos eram pontuais e isola-
dos; atualmente essa situação está cada vez mais comum, já que os servidores 
têm seus vencimentos revisados com freqüência, o que não ocorre com os 
Magistrados. Há, inclusive, muitos servidores cujos vencimentos superam até 
mesmo o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Essa situação não é nada razoável e inverte a lógica do sistema.
A lógica do sistema, ao que parece, é que os Juízes devem receber 

remuneração superior a dos servidores, que são seus subordinados, até pela 
diferença entre as respectivas funções, atribuições e responsabilidades.

E tanto é assim que o Conselho Nacional de Justiça fixou como teto 
máximo para a diária paga aos servidores o equivalente a 60% da diária paga 
aos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, § 1º, da Resolução que 
regulamenta as diárias no âmbito do Poder Judiciário). 

Isso decorre, por óbvio, do grau de responsabilidade das atribuições 
conferidas a cada categoria. Certamente as atribuições e o grau de responsa-
bilidade da Magistratura superam as dos servidores, o que justifica esse trata-
mento diferenciado.

Atento a essa realidade, o notável Ministro Marco Aurélio ponderou, nos 
debates da ADI-MC n.º 2.323-3/DF perante o Supremo Tribunal Federal, que:

Sabemos, por experiência própria, o que vem ocorrendo, em 
verdadeira confusão remuneratória, nos cartórios das varas, nos 
tribunais, nos tribunais superiores e, até mesmo, no Supremo 
Tribunal Federal. Há inúmeros servidores que percebem mais 
que os Ministros da Casa. Ouço de colegas da magistratura que 

processos, ou seja, apenas 20% do quantitativo total em tramitação. A consequência natural diante de tal volume de esto-
que pendente é uma dificuldade em reduzir a taxa de congestionamento, tendo em vista o constante aumento do número 
de processos ingressados e o aumento na carga de trabalho. No primeiro grau, a carga de trabalho dos Juízes chegou a 
aproximadamente 5,3 mil processos por magistrado com uma taxa de congestionamento que permanece na faixa de 80% 
praticamente sem variações desde o ano 2004”. Esses são os dados da primeira e da segunda instância. Nos Tribunais 
Superiores o volume de trabalho é ainda maior.
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são o quarto, o quinto vencimento no respectivo cartório. Será 
que a maioria que está se formando está disposta a aumentar 
essa diferença, a aprofundar essa inversão de valores? 

 
Em outra ocasião, o eminente Ministro Cezar Peluso, enquanto Re-

lator da ADI-MC n.º 3854 perante o Supremo Tribunal Federal, considerou 
extravagante a situação “de servidores federais subalternos que podem per-
ceber remuneração superior à de desembargadores dos tribunais de justiça, 
cujo presidente é, na ordem constitucional, substituto e sucessor eventual do 
governador do Estado!”.

Parece, realmente, que algo está errado. 
A situação é extravagante e representa uma profunda inversão de valo-

res. Não há como admitir servidores federais percebendo remuneração igual ou 
superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, cujo Presidente é, na or-
dem constitucional, substituto e sucessor eventual do Presidente da República. 

O problema, no entanto, não está na remuneração dos servidores - que 
está em patamares razoáveis -, mas na dos Magistrados, cujas atribuições e 
responsabilidades são infinitamente maiores do que as daqueles, mas a remu-
neração é, em linhas gerais, bem parecida.

Não há, nesse contexto, qualquer proporcionalidade entre as atribui-
ções e responsabilidades dos Magistrados e o subsídio vigente, o que impõe 
a revisão deste.

Além disso, diversas categorias do serviço público federal possuem 
remuneração semelhante à da Magistratura, embora não sejam integradas por 
membros de Poder. Muitas delas possuem funções destituídas de qualquer po-
der decisório e não integram carreiras típicas de Estado, sem falar que nem de 
longe se comparam com a Magistratura no tocante às restrições, exigências, 
renúncias e responsabilidades.

Por outro lado, fazendo um paralelo com a iniciativa privada, a con-
clusão é que os altos empregados desta recebem remuneração muito superior 
a percebida atualmente pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que 
demonstra a necessidade de reajuste imediato e de atualizações anuais para 
preservar o poder aquisitivo.

Os bons advogados, âncoras do telejornalismo, diretores de institui-
ções financeiras, executivos de empresas de grande porte, entre outros, ga-
nham bem mais do que os Chefes dos três Poderes da República. Isso é fato 
e pode ser facilmente constatado por qualquer cidadão, basta uma simples 
pesquisa na internet.
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Não obstante essas distorções, o Poder Legislativo insiste em descum-
prir o que determina a Constituição Federal, se imiscuindo no mérito das pro-
postas e projetos de lei encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso 
quando não se abstém de analisá-los. 

Essa prática é corrente quando o projeto de lei trata da remuneração 
da Magistratura. Nesse caso, o Poder Legislativo demora bastante a apreciar a 
matéria e, ao fazê-lo, adentra no próprio mérito, discutindo valores e índices 
sem qualquer parâmetro ou premissa razoável, o que fere a independência e a 
harmonia dos Poderes.

Analisando a dificuldade na aprovação de projetos de lei sobre o tema, 
o Desembargador Mário Machado pondera, no artigo já citado, que:

Por que a matéria não é votada? Ocorre que, nos bastidores das 
Casas das Leis, também se escondem interesses nada éticos. 
Muitos parlamentares querem atrelar o referido projeto a uma 
proposta de reajuste nos próprios vencimentos, como se fossem 
insuficientes todas as vantagens diretas e indiretas que já detém. 
Outros, claramente insatisfeitos com recentes decisões do Poder 
Judiciário, como nas questões do nepotismo, da fidelidade parti-
dária, da cassação do mandato de influentes políticos, e desgos-
tosos com a atuação da Associação dos Magistrados Brasileiros 
por eleições limpas, simplesmente retaliam e impedem o curso 
do projeto. O recado, silencioso, é claro: enquanto sucederem 
decisões e intervenções desfavoráveis, não haverá correção sa-
larial. Outra é a explicação oficial, prestada pelo porta-voz do 
Congresso, líder do governo na Câmara, deputado Henrique 
Fontana (PT-RS): “Não acho que o momento seja adequado para 
aprovação dessa matéria”. Incertezas na economia mundial? Ne-
cessidade de contenção dos gastos públicos?

Independente do motivo que impede ou retarda a votação do proje-
to de lei que revisa o subsídio da Magistratura, deve ser ressaltado que essa 
postura do Poder Legislativo implica em manifesta violação das disposições 
constitucionais, seja pela omissão (ausência de revisão em si), seja pelo tra-
tamento discriminatório (revisão apenas de algumas categorias e com índices 
variados) ou, ainda, pela intromissão indevida em aspectos que dizem respeito 
à independência e autonomia do Poder Judiciário (mérito da proposta, com 
deliberação do Parlamento sobre índices e valores).
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Como exposto anteriormente, não cabe qualquer deliberação sobre o 
mérito das propostas e projetos do Poder Judiciário. A deliberação parlamen-
tar é restrita aos aspectos da legalidade e da constitucionalidade. A análise da 
conveniência e oportunidade é própria e exclusive do Poder Judiciário, através 
dos seus órgãos de cúpula (art. 96 da Constituição Federal).

No particular, é válido reiterar que a remuneração dos Parlamentares 
é definida pelo próprio Congresso Nacional, sem qualquer interferência ou 
análise por parte dos outros Poderes, tudo conforme os arts. 48, caput, e 49, 
VII, da Constituição Federal.

Por todas essas razões, a população deve defender e lutar pela inde-
pendência (institucional e funcional) ampla e real dos Juízes, que não podem 
nem devem participar nem se imiscuírem nas negociações inerentes a aprova-
ção de projetos de lei.

Para que um Poder seja efetivamente independente, ele não pode ter 
sua atuação tolhida ou intimidada por investidas espúrias dos outros Poderes. 
Não pode haver qualquer tipo de contenção ou retaliação de um Poder contra 
a atuação constitucional e legítima de um outro.

O sistema de freios e contrapesos, como já ressaltado, só deve ser 
invocado e posto em prática diante de excessos e abusos, ou seja, quando as 
medidas e a atuação de um Poder for ilegal e inconstitucional.

Isso porque os Juízes precisam de segurança, independência e tranqüi-
lidade para a análise livre, justa e isenta dos casos que lhes são submetidos. 
Não podem ter medo ou qualquer receio de retaliação quando decidem. Não 
devem “receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção 
que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos” (art. 5º 
do Código de Ética da Magistratura Nacional).

Por tudo isso é vedado ao magistrado participar de atividade político-
partidária, não sendo admissível que a cada ano a Magistratura, por meio das 
associações (ANAMATRA – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho, AJUFE – Associação dos Juízes Federais e AMB – Associação 
dos Magistrados do Brasil), tenha que se mobilizar para pressionar o Poder 
Legislativo a cumprir o seu papel, que é legislar, e, por esse meio, revisar a 
remuneração do funcionalismo público, sempre na mesma data e sem distin-
ção de índice.

Ora, o lobby não combina com os Membros de Poder; ao contrário, 
compromete a independência destes, o que é altamente prejudicial para a so-
ciedade e para o Estado Democrático de Direito.

Cada Poder deve cumprir suas obrigações constitucionais e permitir a 
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atuação e o funcionamento regular dos demais, sem o que não existirão Pode-
res independentes e harmônicos entre si. 

Assim, cabe ao Poder Legislativo cumprir o que determina a Cons-
tituição Federal e revisar anualmente o subsídio da Magistratura, com o que 
manterá os Poderes independentes e harmônicos.

Embora seja um tema polêmico e controvertido diante da realidade só-
cio-econômica do país, a sociedade não pode se furtar ao debate. Embora ne-
nhum momento seja politicamente adequado para a discussão de matérias po-
lêmicas, é fato que cabe ao Poder Legislativo discuti-las e enfrentá-las quando 
provocado, até porque esse papel lhe foi conferido pela nossa Carta Maior.

Nesse contexto, a omissão do Poder Legislativo em revisar anualmen-
te a remuneração dos Membros do Poder Judiciário é inconstitucional e de-
masiadamente prejudicial à sociedade e ao próprio Estado Democrático de 
Direito. São igualmente inconstitucionais e prejudiciais as avaliações e deli-
berações sobre o mérito das propostas e projetos de lei de iniciativa do Poder 
Judiciário. Também são inconstitucionais e imorais os recados subliminares 
dados pela imprensa, no sentido de que decisões e intervenções desfavoráveis 
aos interesses dos Parlamentares impede ou dificulta a aprovação de projetos 
de interesse do Poder Judiciário.

Como se não bastassem todos os problemas, dilemas e impasses já re-
latados, a Magistratura brasileira enfrenta ainda outros obstáculos decorrentes 
da falta de estrutura e de condições de trabalho, bem como da falta de investi-
mento em capacitação e qualificação por parte do poder público.

A qualificação e capacitação dos Magistrados é requisito de grande 
importância para o bom desempenho da atividade jurisdicional, tanto que o 
Conselho Nacional de Justiça reconheceu que “a exigência de conhecimento e 
de capacitação permanente dos magistrados tem como fundamento o direito 
dos jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de 
qualidade na administração de Justiça” (art. 29 do Código de Ética da Ma-
gistratura Nacional).

E mais, segundo o Conselho Nacional de Justiça, “a obrigação de for-
mação contínua dos magistrados estende-se tanto às matérias especificamen-
te jurídicas quanto no que se refere aos conhecimentos e técnicas que possam 
favorecer o melhor cumprimento das funções judiciais” (art. 31 do Código de 
Ética da Magistratura Nacional).

Acontece, no entanto, que a capacitação e a qualificação permanente 
compromete o orçamento pessoal dos Juízes, tendo em vista a alegação de 
contensão de despesas ou de carência de recursos financeiros por parte da 
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administração dos Tribunais.
Nesse quadro, resta ao Magistrado, com seus parcos recursos, custear 

os cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), os livros 
e a participação em eventos científicos. 

O elevado número de novas leis e medidas provisórias impõe aos Ma-
gistrados o dever – dispendioso – de atualizar as respectivas bibliotecas com 
freqüência, já que as unidades de trabalho quase sempre são destituídas de 
acervo bibliográfico.

De outra banda, devem arcar com a inscrição em eventos científicos e 
demais despesas com deslocamento, hospedagem, etc. A participação nesses 
eventos é de grande valia para a atividade jurisdicional, pois mantém o Ma-
gistrado atualizado com as teorias vanguardistas que pregam o amplo acesso 
a uma justiça célere, efetiva e eficaz.

Nesse quadro, não é justo que todas essas despesas, efetuadas em prol 
de uma boa e efetiva prestação jurisdicional, sejam suportadas pelos Magistra-
dos. Tudo isso é dever do Estado, que deve remunerar dignamente seus agen-
tes políticos e provê-los de meios necessários e adequados para o satisfatório 
desempenho de suas funções.

Outrossim, é inadmissível que determinados órgãos judiciais careçam 
de material de expediente, forçando o Juiz, comprometido com suas atribui-
ções, a comprar com seus próprios recursos papel e outros materiais5. 

Indo além, deve ser destacado que muitas unidades contam com me-
nos de um computador por magistrado/servidor e que algumas carecem de 
acesso a internet e não possuem biblioteca.

Outro aspecto digno de nota é a falta de estrutura física e de segurança 
das unidades. A pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasi-
leiros – AMB concluiu que faltam gabinetes e salas de audiência em 9% das 
unidades, que 14% das Varas não possuem Secretaria e 10% não possuem ba-
nheiros. Concluiu, ainda, que em 46% das varas não existe sequer policiamen-
to. E o pior: em mais de 80% não existem itens de segurança, como detectores 
de metais e câmeras de monitoramento.

Esse ambiente de trabalho não é digno nem merecido por qualquer 
trabalhador e é inadmissível em se tratando de um Membro de Poder.

Tratamento distinto e bem mais digno recebem os membros do Poder 
Legislativo, cujo local de trabalho é dotado de uma excelente estrutura física. 
Além disso, recebem subsídio mensal complementado por diversos benefí-

5 Essa situação, embora esdrúxula, é vivenciada por alguns Juízes e noticiada nas listas de discussões da categoria.
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cios, todos de natureza indenizatória (sem qualquer desconto a título de previ-
dência ou Imposto de Renda).

A título de exemplo podemos listar os seguintes benefícios: residência 
funcional ou auxílio-moradia em pecúnia; carro oficial com motorista; verba 
indenizatória para custear as despesas com passagens aéreas, segurança, tele-
fone, correios, combustível, aluguel de escritório, alimentação, consultorias, 
entre outras; 13º, 14º e 15º salário; e assistência médica excepcional, pelo 
sistema de reembolso integral e sem limite, mediante a apresentação dos res-
pectivos recibos.

Como se não bastassem as vantagens enumeradas, a competência para 
fixar o subsídio dos Deputados Federais e Senadores é exclusiva do Congresso 
Nacional, na forma do art. 49, VII, da Constituição Federal. Ou seja, os Parla-
mentares fixam o próprio subsídio, sem qualquer interferência ou ingerência 
de outro Poder.

quanto ao Presidente da República, este percebe subsídio mensal e 
ainda tem praticamente todas as suas despesas pessoais custeadas pela União, 
desde a moradia e alimentação até o transporte e segurança, sendo alguns be-
nefícios extensíveis à família.

Enquanto isso, os Juízes percebem apenas o subsídio mensal sem ne-
nhum outro benefício, vantagem, gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória. Sequer recebem a ajuda de 
custo para moradia nas localidades em que não há residência oficial à disposi-
ção do Magistrado, como prevê a LOMAN (art. 65, II).

De todo modo, as vantagens percebidas pelos Membros dos Poderes 
Legislativo e Executivo não devem ser criticadas nem censuradas, já que di-
versas verbas são efetivamente destinadas e essenciais ao custeio da própria 
atividade política. Isso, inclusive, é inerente e necessário para a atuação inde-
pendente de todo Membro de Poder.

O que deve ser criticado, com veemência, é o tratamento conferido aos 
Membros do Poder Judiciário, que também são Agentes Políticos e Membros 
de Poder e, por isso, precisam de remuneração digna, atualizada e de todos 
meios necessários e adequados para o satisfatório desempenho de suas fun-
ções. Tudo isso depende, no entanto, da disponibilização de dotação orçamen-
tária e liberação de recursos financeiros.

Nesse passo, além da intromissão indevida dos membros dos Poderes 
Legislativo e Executivo no mérito (conveniência e oportunidade) das propos-
tas e projetos do Poder Judiciário, podemos apontar como concausa dos pro-
blemas desse a falta de continuidade nas ações administrativas dos Tribunais.
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E a falta de continuidade decorre da mudança nos cargos de direção dos 
Tribunais a cada dois anos, aliada à inexistência de um planejamento a longo 
prazo, problemas que não decorrem da atuação dos outros Poderes do Estado, 
mas da própria organização e atuação administrativa do Poder Judiciário. 

Isso tudo traz sérios danos ao erário, alem de comprometer a execu-
ção orçamentária e o atendimento das prioridades eleitas pelos Magistrados 
e servidores, já que há um verdadeiro derrame de recursos públicos a cada 
recomeço, seja em razão do abandono de um projeto não concluído, seja pelo 
insucesso de um outro plano.

4. O Planejamento e a Gestão Estratégica do Poder Judiciário:
 
Durante muitos anos a atuação do Juízes foi restrita à aplicação do 

direito positivo aos casos concretos que lhes eram submetidos. Suas atribui-
ções estavam estritamente ligadas à atividade jurisdicional, ou seja, sempre 
vinculadas aos processos judiciais. 

O bom Juiz, nessa concepção, era aquele que decidia de forma justa, 
célere, efetiva e de acordo com os princípios e o ordenamento jurídico vigente. 
Era aquele que concentrava em sua pessoa todas as atribuições relacionadas ao 
tramite processual, pois toda tramitação dependia de prévio despacho judicial.

Acontece que a sociedade evoluiu, e os valores sociais, políticos e 
econômicos então vigentes também evoluíram.

A concentração em centros urbanos, a progressiva industrialização, 
automação e expansão comercial, o desenvolvimento dos meios de comunica-
ção e de transporte, a adoção do modelo capitalista de produção, o crescente 
desemprego, a globalização, a internet, o rompimento de barreiras econômicas 
e a internacionalização dos mercados, entre outras questões, também exigiram 
a evolução dos órgãos e instituições, sempre em busca de soluções e respostas 
rápidas para os problemas.

E com o Poder Judiciário não foi, nem podia ser diferente. A sociedade 
passou a exigir mudanças, inclusive no que diz respeito a atuação dos Juízes, 
que foram incumbidos da árdua missão de pôr fim à nefasta morosidade do 
Poder Judiciário.

Nesse contexto, é evidente que os predicados do bom Juiz também 
passaram por uma evolução, estando o conceito anteriormente exposto ultra-
passado e em franco desuso.

O Juiz moderno, de acordo com os anseios e valores da sociedade atu-
al, é aquele que tem boa desenvoltura na atividade jurisdicional e, também, na 
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administrativa. Deve, então, desempenhar com presteza e eficiência as funções 
de administrador, seja como Presidente de Tribunal, Vice-Presidente, Corre-
gedor, Ouvidor, Diretor ou Coordenador de Escola Judicial, Diretor de Fórum 
ou mesmo como administrador e responsável pela sua Unidade (Vara).

Para ser um bom Juiz hoje não basta proferir decisões justas, tecnica-
mente corretas e no prazo legal. A sociedade exige mais. Exige que o Magis-
trado domine a arte da administração e da gestão de pessoas e rotinas (pro-
cessos de trabalho), sempre em busca dos melhores resultados. Exige, ainda, 
responsabilidade social.

O Juiz, enquanto administrador, deve otimizar os esforços e os recur-
sos disponíveis para preservar o erário, sempre atento à transparência admi-
nistrativa. Deve racionalizar as despesas e prestigiar a integração, a interação 
e o intercâmbio entre os Poderes e os órgãos administrativos, já que experiên-
cias e projetos desenvolvidos por um determinado órgão, se exitosos, podem 
ajudar e aperfeiçoar a atuação de outro.

Pelo mesmo motivo, deve estar em constante diálogo com os seus 
pares e servidores, estimulando as boas práticas e iniciativas.

Situação parecida, mas em sentido inverso, foi verificada com os ser-
vidores e auxiliares do Poder Judiciário, que normalmente estavam vincula-
dos à atividade administrativa e burocrática.

Em épocas passadas, os servidores burocratas tinham destaque nas 
respectivas equipes. Era considerado exemplar o servidor excessivamente 
apegado às formalidades arcaicas, ou seja, aquele que considerava o processo 
não como meio, mas como fim em si mesmo.

No sistema antigo, praticamente toda tramitação processual dependia de 
prévia determinação dos Juízes, da mais simples (despacho de mero expediente) 
à mais complexa (sentenças), o que ocasionou o acúmulo de serviço nos gabine-
tes desses e contribuiu para a demora na efetivação da prestação jurisdicional.

No entanto, muitos atos dispensavam essa prévia deliberação do Juiz, 
notadamente aqueles destinados ao mero impulso processual ou ao cumpri-
mento de disposição procedimental prevista em lei, regimento interno ou pro-
vimentos dos Tribunais. Tais atos, por carecerem de conteúdo decisório, foram 
delegados aos servidores, na forma do art. 162, §4º, do Código de Processo 
Civil6 e do art. 93, XIV, da Constituição Federal7.

6 § 4º - Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser prati-
cados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.
7 XIV. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter 
decisório.
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A partilha de atribuições com os servidores, a desburocratização e 
a padronização de procedimentos são medidas de cunho administrativo que 
geraram excelentes resultados no âmbito do processo. Aliado a tudo isso, é 
possível citar a qualificação e capacitação dos servidores, que tem contribuído 
bastante para a melhoria dos serviços prestados pelo Poder Judiciário.

Em interessante estudo sobre o tema, José Wilson Ferreira Sobrinho8 
apresenta as seguintes reflexões:

O trabalho desenvolvido em uma Vara Federal, como qualquer 
trabalho, necessita de certas premissas organizacionais como 
forma de racionalizá-lo. Já vai bem longe, felizmente, o tempo 
em que o juiz centralizava tudo. Hoje, com o volume avassala-
dor de processos, um juiz não pode se dar ao luxo de fazer tudo. 
É preciso distribuir tarefas e fiscalizar seu cumprimento. A de-
nominada distribuição de tarefas é, na verdade, a velha ‘delega-
ção’, ou seja, o juiz delega para seus auxiliares certas atribuições 
que não têm conteúdo decisório. De fato, certos procedimentos 
encontráveis nas varas não necessitam de uma intervenção dire-
ta do juiz. Por exemplo: abertura de vista em caso de réplica ou 
contestação. Os servidores das varas poderão, com vantagem, 
praticar tais atos. Todavia, convém que se diga que a delegação 
aludida anteriormente não pode abarcar as denominadas ‘deci-
sões judiciais’, isto é, os atos decisórios do juiz.

Assim, ao tempo em que promoveu uma desconcentração das ativida-
des, a previsão dos chamados atos ordinatórios racionalizou a divisão de tare-
fas dentro dos órgãos do Poder Judiciário, proporcionando mais tempo para o 
Juiz deliberar sobre as questões relevantes e proferir as decisões e sentenças.

Essa foi uma simples, mas efetiva, medida de gestão de processos de 
trabalho que contribuiu sobremaneira para simplificar e racionalizar o funciona-
mento do Poder Judiciário, em busca da excelência na prestação jurisdicional.

Além dos atos ordinatórios, a administração judiciária tem proporcio-
nado ao Poder Judiciário meios de superar os problemas, entraves e desafios, 
buscando, sempre, a eficiência, a eficácia e a razoável duração do processo.

Atento a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça, enquanto ór-
gão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

8 Concretude processual. O dia-a-dia do juiz”. Porto Alegre: Sérgio Antôno Fabris Editor, 2000.
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Judiciário (art. 103-B, §4º, da Constituição Federal), editou as Resoluções n.º 
49 e 70, que dispõem sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito 
dos Tribunais.

O propósito maior é reconhecer os problemas, as fraquezas e as defici-
ências para, em seguida, racionalizar o uso dos recursos disponíveis em busca 
de soluções efetivas.

Movido pela necessidade de aperfeiçoar, racionalizar e modernizar os 
serviços judiciais, bem como de conferir maior continuidade administrativa 
aos tribunais, independentemente das alternâncias de seus gestores, o Con-
selho Nacional de Justiça traçou, de modo geral, os objetivos, as metas, as 
linhas de atuação e sugeriu algumas ações, cabendo a cada Tribunal a tarefa 
de adequar ou alinhar estas à sua realidade.

Valorizando as boas práticas, o Conselho catalogou aproximadamente 
mil projetos desenvolvidos com êxito pelos diversos Tribunais, o que facilita 
e estimula a integração, a interação e o intercâmbio entre os órgãos adminis-
trativos e reduz os gastos do Poder Judiciário.

Com essas medidas, o Conselho Nacional de Justiça busca as soluções 
para os principais problemas e dificuldades enfrentados pelo Poder Judiciário, 
para que este proporcione uma prestação jurisdicional de excelência e seja 
“reconhecido pela Sociedade como instrumento efetivo de Justiça, Equidade 
e Paz Social”.

Como exposto anteriormente, a falta de continuidade nas ações ad-
ministrativas dos Tribunais e a inexistência de um planejamento ou plano de 
ações a longo prazo são algumas das causas de um dos maiores problemas 
enfrentados tanto pela Magistratura quanto pela própria sociedade, que é a 
morosidade do Poder Judiciário.

A prática atual não prima muito pela democracia, impessoalidade, plu-
ralidade e transparência. 

Em alguns Tribunais o principio da impessoalidade é literalmente ig-
norado. A cada eleição e posse de novos gestores, surgem planos e metas dia-
metralmente opostos aos que estão em execução, tudo com base em valores, 
convicções e experiências eminentemente pessoais. O propósito principal é 
deixar nomes nos anais, em placas comemorativas e em atos administrativos.

A democracia também é deixada de lado, já que decisões que repercu-
tem no funcionamento de todo o Poder Judiciário são concentradas nas mãos 
de poucos. Há casos em que os administrados sequer têm o direito de voz e 
voto nas deliberações, sendo literalmente privados dos debates sobre as estra-
tégias e as medidas administrativas futuras.
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Urge, pois, a mudança desse quadro. A descontinuidade nas ações 
administrativas dos Tribunais está com os dias contados. É inadmissível o 
abandono de um projeto em curso apenas em face de mudança na cúpula de 
um Tribunal. 

Também não é aceitável ver os Tribunais executando os mais diversos 
projetos em busca de um fim ou de um resultado comum. As boas práticas e os 
bons projetos devem ser compartilhados. Se já há uma experiência exitosa em 
um dado Tribunal, ela deve ser assimilada pelos demais. Com a padronização 
dos procedimentos não há mais espaço para projetos exclusivos e personali-
zados para cada Tribunal, até porque essa prática – condenável – é bastante 
dispendiosa.

O Poder Judiciário não tem tempo a perder. Necessita, realmente, de 
um Planejamento e de uma Gestão Estratégica para buscar a eficiência e com-
bater a morosidade.

O pontapé inicial já foi dado com as Resoluções n.º 49 e 70 do Conse-
lho Nacional de Justiça. Agora, segundo os Juízes Antônio Umberto S. Júnior 
e Luciano Athayde Chaves9 “os atores do Poder Judiciário têm a obrigação 
institucional e constitucional de promover a sua democratização e a sua aber-
tura para a sociedade, posturas que, com certeza, contribuirão para a sua 
maior legitimação”.

Importante medida levada a cabo pela Resolução n.º 70 diz respeito à 
efetiva participação dos Magistrados na comissão que acompanha toda a execu-
ção orçamentária e o planejamento estratégico. Não se trata de uma faculdade, 
mas, na verdade, de um direito, uma prerrogativa da Magistratura, que poderá 
acompanhar todo o ciclo orçamentário, participando das tomadas de decisões.

Ora, se o Poder Judiciário é que deve deliberar sobre sua própria po-
lítica administrativa, mediante o autogoverno, é evidente que os Magistrados, 
enquanto membros deste Poder, têm não só o dever, mas a obrigação, de atuar 
efetivamente tanto no planejamento quanto na própria execução orçamentária, 
tarefas que durante anos foram relegadas aos servidores.

Nessa quadra da história, essa medida será o marco de uma nova era 
do Poder Judiciário, mais democrático, transparente, participativo e plural.

Analisando esse contexto, os Juízes Antônio Umberto S. Júnior e Lu-
ciano Athayde Chaves10 ponderam com bastante propriedade o seguinte:

9 Uma nova gestão para o Poder Judiciário, artigo disponível no site http://www.amatra13.org.br/noticia_geral.
php?id=2117
10 Ibdem.
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Fruto de opinião consensual retirada dos vários encontros regio-
nais realizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com os 
tribunais em 2008, a medida visa a maior democratização das 
decisões administrativas e financeiras através do engajamento 
dos magistrados e servidores na melhoria da qualidade de ge-
rência e planejamento das cortes de Justiça brasileiras. Toda a 
programação quanto à execução dos orçamentos e dos plane-
jamentos de médio e longo prazos dos tribunais passará pelos 
representantes dos magistrados e dos servidores e por eles será 
acompanhada. Integrados formalmente às instâncias deliberati-
vas dos tribunais, as cúpulas terão que repartir com a comunida-
de administrada as decisões de onde e como devem ser gastos os 
recursos públicos. Destaque-se que os representantes da magis-
tratura serão indicados pelas respectivas associações, legítimas 
interlocutoras dos juízes.

Resta, assim, devidamente instituído o orçamento participativo, que 
inclui necessariamente as etapas de planejamento, execução e gestão, sempre 
e obrigatoriamente com a efetiva colaboração de todos os segmentos da ma-
gistratura, medida salutar para a construção de um Poder Judiciário republi-
cano e democrático.

E para que essa participação dos administrados seja efetiva, o próprio 
Conselho Nacional de Justiça cuidou de estabelecer, no Anexo I da Resolução 
n.º 70 (Tema: Gestão de Pessoas), as seguintes ações administrativas: “Aper-
feiçoar e capacitar continuamente magistrados e servidores em conhecimen-
tos jurídicos e interdisciplinares” e “Capacitar magistrados e servidores em 
gestão e execução da estratégia, gestão administrativa, de pessoas, de pro-
jetos”.

No Anexo I da citada Resolução, o Conselho Nacional de Justiça listou 
também outros objetivos, metas, linhas de atuação e algumas ações sugeridas, 
cabendo a cada Tribunal fazer a devida adequação à sua realidade.

No âmbito interno dos Tribunais, o Planejamento Estratégico deverá 
respeitar as particularidades locais e estabelecer metas e resultados de curto, 
médio e longo prazo (continuidade), sempre buscando a “economicidade dos 
recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de todos os 
materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental), e da melhor aloca-
ção dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional”. 

Há, também, expressa previsão dos seguintes objetivos:
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a) “Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobi-
liários, equipamentos de informática) que permitam o bom desempenho das 
unidades do Judiciário, garantindo aos magistrados e servidores condições 
de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens 
materiais e dos sistemas”;

b) buscar a unicidade e a integração dos órgãos do Poder Judiciário “por 
meio da troca de experiências entre Tribunais, compartilhando conhecimento, 
práticas, unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas”. 

Como exposto anteriormente, isso possibilitará uma grande economia 
para os cofres públicos, pois representará uma significativa redução das despesas 
ordinárias, permitindo a melhoria das condições de trabalho e o acolhimento de 
várias pretensões da Magistratura, como o custeio de cursos de pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado), a aquisição de material bibliográfico, a 
revisão anual do subsídio, o pagamento dos passivos, a construção de Fóruns 
modernos, funcionais, bem equipados e seguros, entre outras. 

Essa economia permitirá, ainda, a criação de novos cargos de Juiz e 
mais Varas, facilitando o acesso à Justiça, na medida em que é ampliada a sua 
capilaridade e reduzidas as distâncias entre os órgãos jurisdicionais.

De outra banda, o compartilhamento das boas práticas e dos bons pro-
jetos entre os Tribunais também é medida que atende ao primado da economi-
cidade. Se já há uma experiência exitosa em um dado Tribunal, não há razão 
para o início e a execução de um outro projeto com o mesmo fim por outro. 
Basta o simples intercâmbio de experiências.

No tocante às relações entre os Poderes, há a previsão para o fortale-
cimento e a harmonização destas, promovendo a integração do Judiciário com 
os Poderes Executivo e Legislativo.

Esse objetivo está relacionado com a atuação institucional e, se bem 
trabalhado, poderá representar ou amenizar as interferências indevidas dos 
outros Poderes (Executivo e Legislativo) no próprio funcionamento do Poder 
Judiciário.

Nesse particular merece destaque a proposta de “assegurar recursos 
orçamentários necessários para a execução dos objetivos da estratégia”, me-
diante as seguintes ações: a) viabilizar a regulamentação legal nos Estados do 
repasse do duodécimo em percentual da receita corrente líquida; b) incremen-
tar as fontes de receita (depósitos judiciais, serventias extrajudiciais, custas 
judiciais etc.); c) viabilizar a criação de fundo de reaparelhamento e moderni-
zação do Poder Judiciário; d) otimizar a execução orçamentária.

Ora, os recursos orçamentários são controlados pelos Poderes Legis-
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lativo e Executivo. O primeiro aprovando as leis relativas ao orçamento; o 
segundo, realizando a arrecadação e as liberações em prol dos outros, sem 
falar no contingenciamento.

No sistema atual, o Poder Judiciário tem pouca ou quase nenhuma 
independência ou autonomia. Fica a mercê dos outros Poderes, pelo que a 
busca da “disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a 
execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabe-
lecidos para cada iniciativa” contribuirá bastante para amenizar os efeitos 
dessa nefasta dependência.

De outra banda, a implantação do Planejamento Estratégico no âm-
bito do Poder Judiciário contribuirá decisivamente para a superação das suas 
dificuldades, problemas e entraves, o que terá reflexos positivos na atividade 
fim (prestação jurisdicional). Isso implicará em uma maior efetividade dos 
provimentos jurisdicionais, que corresponde a uma tutela justa, tempestiva e 
adequada.

Assim, se tudo acontecer da forma idealizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, certamente o Poder Judiciário em breve não será mais taxado de 
moroso nem de inefetivo. Não sofrerá censura ou interferências indevidas dos 
demais Poderes. Toda a sua atuação será fruto de uma real e concreta inde-
pendência e autonomia. Será, certamente, motivo de orgulho para os cidadãos 
brasileiros.

A institucionalização do Planejamento e da Gestão Estratégica e o es-
tabelecimento de metas e resultados de curto, médio e longo prazo ajudará 
o Poder Judiciário a superar a atual crise (morosidade e ineficiência), o que 
implicará na sua valorização e respeito e facilitará a sua afirmação como típico 
Poder do Estado nas relações com os outros Poderes.

Nessas circunstâncias, não haverá espaço para críticas veladas ou in-
consistentes aos projetos e pleitos do Poder Judiciário e da Magistratura. Ao 
contrário, cumprindo de forma sistemática e efetiva o seu papel constitucional 
em razão das metas e estratégias de curto, médio e longo prazo, o Poder Judi-
ciário contará com o apoio incondicional dos demais Poderes.

Isso porque não haverá espaço para críticas, censuras, omissões nas 
deliberações ou mesmo intromissões indevidas no mérito das propostas e pro-
jetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário, já que ao Poder responsável será 
imputada a responsabilidade ou culpa pelo insucesso e eventual retrocesso do 
Poder Judiciário.

Nesse particular, o que toda a população brasileira deseja é a supe-
ração definitiva do presente quadro de morosidade e ineficiência do Poder 
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Judiciário. E uma vez conquistada a excelência (celeridade e eficiência), difi-
cilmente algum Poder atuará deliberadamente contra.

Essa ilação, embora precipitada e empolgada, decorre da premissa de 
que criticar o errado é fácil, difícil é criticar o correto, o exemplar. Criticar sim-
plesmente por criticar é fácil, difícil é fazer uma crítica construtiva a algo exi-
toso. Recorrendo a um ditado popular, é possível afirmar que “chutar cachorro 
morto é fácil”, difícil será criticar e censurar o “novo” Poder Judiciário.

Certamente todas essas medidas contribuirão bastante para o fortaleci-
mento do Poder Judiciário e, em conseqüência, da Magistratura. Contribuirão, 
ao final, com a efetiva independência do Poder Judiciário.

5. Considerações finais:
 
As palavras dos Juízes Antônio Umberto S. Júnior e Luciano Athayde Cha-

ves11 sintetizam com bastante propriedade momento político vivido, “in verbis”:

“O Brasil vive momentos de construção de uma democracia 
de alta intensidade, superando processos históricos de rupturas 
institucionais e constitucionais. A participação da sociedade nas 
decisões políticas e a ocupação dos espaços públicos rumam, 
ainda que com alguns percalços, para um sistema político forte 
e representativo”.

 Nesse contexto, é possível afirmar que o Planejamento Estratégico do 
Poder Judiciário proporcionará uma maior independência e autonomia, ame-
nizando principalmente a dependência e às interferências indevidas dos outros 
Poderes.

 O Planejamento Estratégico será o marco de uma nova era do Poder 
Judiciário, mais democrático, transparente, participativo e plural.

 Por tudo isso, já é possível vislumbrar e sonhar com o “novo” Poder 
Judiciário, “instrumento efetivo de Justiça, Equidade e Paz Social”.

11  Ibdem.
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Monografia apresentada à Comissão julgadora do I Concurso de Mono-
grafias – Prêmio Juiz Ruy Eloy, com pertinência ao tema: Os direitos humanos 
fundamentais e as relações entre capital e trabalho: avanços ou retrocessos.

Introdução

Inquestionavelmente as relações entre as forças antagônicas do capital e do trabalho 
sempre estiveram no cerne dos estudos do Direito do Trabalho e até antes da existência con-
solidada deste. Diz-se isto uma vez que seu surgimento teve por intuito inicial, no prisma da 
industrialização, possibilitar a interferência do Estado nas relações de cunho social, no dever 
de impedir abusos cometidos pelos empregadores com uso de seu poder diretivo, quase sempre 
vislumbrado como potestativo, ante a autorização conferida pelo liberalismo atuante à época.

A par das conquistas sociais, novos direitos ganhavam reconhecimento, sendo o caso, 
materializado, de galgar as esteiras da constitucionalização. Contudo, certo é que jamais se 
desatrelou a legislação trabalhista dos anseios econômicos, o que permite considerar que os 
problemas abordados se limitavam, quase que em sua totalidade, considerando-se um passado 
próximo, à esfera patrimonial. 

Os protagonistas que travam as batalhas da questão social – capital e trabalho, em 
regra, permanecem os mesmos de outrora: o empregador e o empregado. Em contrapartida ao 
risco da atividade econômica suportado pelo primeiro, o segundo se refreia a uma condição de 
subordinação jurídica, conferindo ao empregador, além de sua força de trabalho, aquilo que se 
convencionou denominar poderes empregatícios ou, hoje, intra-empresariais.

Algumas alterações substanciais, porém, apresentaram-se no cenário do confronto 
desta antagonia da questão social. A liberdade exacerbada, antes manuseada pela classe domi-
nante a ponto de explorar e oprimir a classe operária, viu-se obrigada a ceder um pouco de seu 
espaço à igualdade material, de modo a conferir uma salvaguarda maior à Dignidade da Pessoa 
Humana e proteger, assim, a força mais débil da relação. 

Hodiernamente, a política neoliberal e a globalização econômica dão as cartas, apre-
sentando a proposta capitalista da desregulamentação da legislação trabalhista e da redução da 
ingerência do Estado. Por outro lado, a Dignidade da Pessoa Humana, a valorização do trabalho 
e a própria cidadania dão margem à proteção de todo o sistema trabalhista, na luta pela melhoria 
das condições de trabalho e da vida do trabalhador.

A questão, até mesmo no âmbito da atual crise econômica mundial, é emblemática: o 
cenário que se descortina é o que já vinha sendo ansiado?  A discussão se insere diante do me-
recido ápice da Dignidade da Pessoa Humana e da coexistência efetiva da liberdade e igualdade 

1 Juíza do Trabalho do TRT da 21ª Região/RN. Vencedora do Prêmio Juiz Ruy Eloy de Monografias.
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para prevalência de referida dignidade e da não precarização dos direitos trabalhistas como um 
todo e opressão da classe operária.

Interessante observar que se desenvolve o tema, nos capítulos posteriores, tomando como 
corte epistemológico o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o estudo envolve os direitos 
humanos fundamentais, e nesta ótica, há de se entender aqueles arrolados expressamente na Cons-
tituição de um dado Estado.

Alguns aspectos são indispensáveis ante a implicação recíproca dos direitos humanos 
fundamentais e da relação capital x trabalho, o que pode ser pontuado em perspectivas distintas: 
1) os princípios da liberdade e da igualdade, pela abordagem da própria função do Direito do 
Trabalho; 2) a Dignidade da Pessoa Humana, enquanto direito humano fundamental que serve 
de verdadeira fonte a tantos outros; 3) visualização da legislação trabalhista a serviço do capital, 
em total exploração da classe operária com incisivas lesões à Dignidade da Pessoa Humana, a 
partir da análise de institutos como: dispensa arbitrária, terceirização e outros.

Não se pode, ainda, ante a atual conjuntura de crise apresentada no panorama eco-
nômico mundial, descuidar da análise do repetitivo discurso da flexibilidade de direitos traba-
lhistas, o qual nunca sai das argumentações do capital, nem tampouco negligenciar o discurso 
da flexissegurança nas relações de trabalho, idéia atualmente porfiada na União Européia e que 
pode servir de análise para eventuais abordagens no sistema jurídico local.

Somente a partir da investigação de fatores presenciados na vida dos trabalhadores 
brasileiros e das práticas empresariais, poder-se-á, de forma realística, retratar o atual estágio 
do incessante conflito capital x trabalho, em termos de avanços e retrocessos, seja da legislação 
trabalhista, seja do Direito do Trabalho e suas premissas protecionistas. No mais, mencionada 
análise não poderá descurar da vigilância dos Direitos Humanos Fundamentais.

É com esse propósito de análise crítica que se apresenta a problemática trazida a 
cume, seja esta a dura constatação que a legislação vem servindo de apoio dissimulado a práti-
cas capitalistas que tão somente precarizam os direitos trabalhistas, exploram a classe trabalha-
dora e, nesse contexto, desconsideram direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Presta-se, assim, o presente a fornecer traços iniciais de verificação da produção, in-
terpretação, manejo e aplicação de normas em desfavor da pessoa humana, mais especificamen-
te, no caso, do trabalhador, ao mesmo passo que beneficiam a força do capital. 

1. Direitos Humanos Fundamentais 

Impossível se enveredar em qualquer estudo na seara do Direito do Trabalho e não 
mencionar as imbricações dos Direitos Humanos Fundamentais em referido exame, afinal, cer-
tamente não se poderia fugir das amarras do conteúdo amalgamado: o núcleo do Direito do 
Trabalho é justamente a proteção da dignidade do ser humano.

Inicialmente, cumpre anotar que várias são as nomenclaturas conferidas aos Direitos 
Fundamentais ainda hoje, tais como direitos do homem e do cidadão, direitos naturais, direitos 
humanos, direitos de personalidade, direitos individuais, direitos subjetivos públicos, liberdades 
públicas, liberdades fundamentais. 

O atual texto constitucional brasileiro, inclusive, se utiliza de diversas destas expres-
sões de forma indiscriminada, a exemplo de: direitos e deveres individuais e coletivos (Título II 
no seu Capítulo I), direitos humanos (conforme disposto nos artigos 4º, 5º, § 3º, da CF e 7º do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, 
§ 1º), direitos e liberdades constitucionais (artigo 5º, LXXI) e direitos e garantias individuais 
(ao tratar das cláusulas pétreas no artigo 60, § 4º, IV).  

Em que pesem as variadas expressões, a preferência se limita à locução Direitos Fun-
damentais, seja por abarcar os direitos de forma integral, seja quanto à sua titularidade ou 
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conteúdo (não se limitando ao grupo de cidadãos ou a direitos individuais, nem apenas a direi-
tos sociais ou políticos), seja, ainda, por se apresentar de forma mais específica e clara que a 
expressão direitos humanos, além de não se prender à feição voltada a preceitos jusnaturalistas 
(como direitos dos homens) nem ser reducionista como as expressões direitos públicos subje-
tivos ou liberdades públicas2. 

Parte da literatura jurídica apresenta como sendo os direitos humanos fundamentais 
ou direitos fundamentais os reconhecidos e positivados na órbita constitucional de um dado 
Estado, ao passo que direitos humanos àqueles concebidos em documentos de direito interna-
cional e que têm por titulares os seres humanos, sem exceções, diante do caráter supranacional 
que se apresenta3. Contudo, cumpre anotar que referida conceituação não é bem aceita por 
todos os estudiosos, na medida em que o reconhecimento de um direito pela Constituição de 
um Estado não torna um direito humano mais fundamental do que aquele que deixou de ser 
positivado na mesma ordem4.

De uma forma ou de outra, pela delimitação temática, clarividente a intenção da aná-
lise sob o prisma dos direitos humanos reconhecidos e positivados na ordem constitucional 
pátria. Feito o primeiro corte epistemológico, há de se questionar, diante da existência de direi-
tos fundamentais de grupos diferenciados (1. liberdade – direitos civis e políticos; 2. igualdade 
– direitos econômicos e sociais; 3. fraternidade – solidariedade; 4. manipulação genética ou 
democracia, informação e pluralismo5; 5. cibernética e informática; e, 6. vertentes da globaliza-
ção): busca-se o estudo da relação capital – trabalho com a implicação de todas as famílias6 de 

2  PECES-BARBA MARTÍNEz, Gregório. Curso de Derechos Fundamentais – teoría general, Madri: Universidad Carlos 
III y Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37. apud  ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Tra-
balho, 2ª edição. São Paulo: LTr, 2007, p. 54.   
3  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 3ª edição, Porto Alegre: 2003, p. 33. Registre-se, por 
oportuno, a consideração de Fábio Comparato, acerca da titularidade indistinta dos direitos humanos e da desnecessidade 
de previsão expressa de direitos humanos em tratados internacionais, quando anota: “A vigência dos direitos humanos in-
depende de sua declaração em constituição, leis e tratados internacionais, exatamente porque se está diante de exigências 
de respeito à dignidade humana, exercidas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não” (COMPARATO, Fábio 
Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 224).
4 Parece ser esse o posicionamento de Herkenhoff ao usar indiscriminadamente direitos humanos e direitos fundamentais, 
conforme se constata pela transcrição acerca do conceito de Direitos Humanos: “Por direitos humanos ou direitos do ho-
mem são, modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua 
própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade 
política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir”. (HERKENHOFF, João 
Baptista. Curso de direitos humanos: Gênese dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Acadêmica, 2004, p. 30). 
5 Importante considerar a ausência de concordância quanto à existência de uma quarta família, bem como quanto ao 
conteúdo encartado pela mesma, de modo que, por exemplo, Romita considera ser a família dos direitos a manipulação 
genética ao passo que Paulo Bonavides entende se tratar da referente aos direitos de democracia, informação e pluralismo 
(ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho, 2ª edição. São Paulo: LTr, 2007, p. 115), além 
do que Georgenor de Souza Franco Filho amalgama na quarta família as duas vertentes já mencionadas (FRANCO FILHO, 
Georgenor de Souza. Identificação dos direitos humanos, in SOARES, José Ronald Cavalcanti (coord.). Estudos de Direito 
Constitucional – homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo: LTr, 2001, p. 122-123) e Willis Santiago Guerra Filho sequer 
considera a existência de uma quarta família (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Dimensões dos direitos fundamentais 
e teoria processual da Constituição, in SOARES, José Ronald Cavalcanti (coord.). Estudos de Direito Constitucional 
– homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo: LTr, 2001, p. 404).
6 O termo família é utilizado por Romita na classificação dos direitos fundamentais, após fornecer críticas razoáveis a 
termos mais usuais como gerações ou dimensões: “Não se trata, porém, de gerações: estas se sucedem com o passar do 
tempo, umas tomam o lugar das outras. Não é o que ocorre com os direitos fundamentais. (...) faz sentido falar-se em di-
versas ‘dimensões’ do mesmo direito, pois elas não se ‘sucedem’: antes, imprimem ao mesmo direito já existente diferente 
significado e função distinta, segundo a nova óptica pela qual são considerados. (...) Fora desse contexto, não se justifica 
a denominação ‘dimensões’. Ela só adquire legitimidade quando alusiva a certo e determinado direito, mas revela-se 
imprópria para designar os grupos de direitos fundamentais. Nesta visão, o termo adequado é ‘família’, que pode ser 
substituído, quando conveniente, por sinonímia, pelas palavras ‘naipe’ ou ‘grupo’” (ROMITA, Arion Sayão. Direitos 
Fundamentais nas Relações de Trabalho, 2ª edição. São Paulo: LTr, 2007, p. 98/99). 
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direitos fundamentais ou de apenas alguma especificamente? 
Não se olvidando a condição humana do trabalhador, perfeitamente sustentável é a 

manutenção de sua titularidade no gozo de todos os direitos fundamentais, pertençam estes a 
família/dimensão7 a que pertencerem, de modo que também há de se considerar a abordagem 
integral de toda a gama de direitos fundamentais no tocante à relação capital x trabalho. Ou seja, 
ao se ingressar na análise propícia à eficácia horizontal dos direitos fundamentais e limitações 
de mencionados direitos no âmbito da relação trabalhista, deve-se ter a ciência de se estar tra-
tando dos direitos fundamentais como um todo.

Todavia, razoável e necessário, antes de mencionada abordagem, visualizar, em bre-
ves linhas, a função dos mencionados direitos. 

A literatura jurídico-constitucional aponta a existência de um caráter dúplice da fun-
ção dos direitos humanos: um vértice referente à dimensão subjetiva destes direitos e o outro 
concernente à sua dimensão objetiva. Precisando referidas dimensões, pode-se dizer que a pri-
meira delimita o posicionamento dos indivíduos ante o Estado, seja através de ações ou omis-
sões no tocante à concretização dos valores e bens constitucionalmente assegurados, visando à 
satisfação dos interesses daqueles. Em outras palavras, trata-se de uma análise de relação entre 
um titular de direitos fundamentais e um não-titular8. 

No outro vértice, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, pode-se anotar a 
correlação dos direitos fundamentais às normas respectivas e assim a um dever objetivo, de 
modo a assegurar uma verdadeira irradiação por todo sistema jurídico. Neste ponto, no qual 
se pretende firmar em aplicação nas relações capital x trabalho, a discussão se arvora de for-
ma mais dificultosa pelo fato de se tratar de uma relação na qual os dois pólos são titulares 
de direitos fundamentais. Tem-se, então, o que se convencionou denominar efeito ou eficácia 
horizontal.

Nesse passo, esclarecedor o discurso de Robert Alexy acerca de mencionada dificuldade: 

Atualmente a idéia de que normas de direitos fundamentais produzem efeitos 
na relação cidadão/cidadão e, nesse sentido, têm um efeito perante terceiros, 
ou efeito horizontal, é amplamente aceita. O que é polêmico é como e em que 
extensão elas o fazem. A questão sobre como as normas de direitos fundamen-
tais produzem efeitos na relação cidadão/cidadão é algo que diz respeito a um 
problema de construção. A questão sobre em que extensão elas o fazem é uma 
questão que expressa um problema substancial, a saber, um problema de colisão. 
Tanto o problema de construção quanto o de colisão resultam de uma diferença 
fundamental entre a relação Estado/cidadão e a relação cidadão/cidadão9. (sem 
destaques no original)

Assim, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais faz com que nas relações entre 
particulares, como vem a ser o caso das relações trabalhistas (de capital e trabalho), tais direi-
tos mereçam aplicação, o que deve ser tratado, contudo, com mais pormenores por ocasião da 
análise do capítulo concernente à discussão entre capital x trabalho – liberdade x isonomia, em 
um contexto de ponderação de direitos fundamentais. 

Importa salientar, por oportuno, que os direitos fundamentais no Brasil centram-se 
como um verdadeiro núcleo do ordenamento jurídico, o que pode ser observado pelo tratamento 
singularmente dispensado a estes pela Carta Magna: topograficamente estão bem apresentados, 
foi-lhes atribuída aplicabilidade imediata, insertos nas cláusulas pétreas, dispostos em um largo 

7 Expressão também utilizada diante da ampla aplicabilidade e aceitação na literatura jurídica brasileira.
8 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 528.
9 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 528.
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rol, com prévia anuência de ampliação. 
Chama-se atenção à necessidade da aplicação inflexível da Constituição Federal Bra-

sileira na solução da questão social, afinal, 

(...) a concepção de direitos fundamentais adotada deve conformar-se com o perfil 
axiológico da Constituição e a nossa, goste-se disso ou não, é uma Constituição 
social, que não aposta todas as suas fichas na autonomia privada e no mercado, 
mas antes preocupa-se com o combate à exploração do homem pelo homem (veja-
se a importância dada aos direitos trabalhistas na Carta de 88)10.

 De outro lado, apesar de todo esse raciocínio, a resistência ao respeito de men-
cionados direitos mostra-se patente pelo poderio do capital no que tange às relações traba-
lhistas, luta esta travada há tempos, onde apenas as situações circunstanciais e temporais 
se modificam: o trabalhador continua sendo explorado e a empresa em constante busca da 
mais-valia, numa ganância que custa acentuados sacrifícios aos empregados e desrespeito 
ao sistema. 

Diante destas considerações e do fato da diminuição de normas estatais protecionistas, 
esfacelamento da força dos sindicatos (ante o constante risco e argumento do desemprego), 
tem-se por inquestionável que a aplicação dos direitos humanos fundamentais nas relações tra-
balhistas tem grande peso no desafio da modificação desse quadro de opressão e marginalização 
pintado pelos abusos do capital.

É no sentido de proceder a essa demonstração que se passa a abordagem do papel do 
Direito do Trabalho, sua real finalidade, onde se oportuniza a visualização do embate capital x 
trabalho e da colisão dos direitos fundamentais – liberdade e isonomia, além do entrelaçamento 
da Dignidade da Pessoa Humana. 

2. A finalidade do Direito do Trabalho 

O Direito do Trabalho surge como resposta a questões de problemática social que o 
Direito Civil, permeado pelos dogmas do liberalismo clássico, evidentemente patrimonialista, 
não conseguia responder. A liberdade do direito clássico, conferida às partes, colocava o empre-
gado em estarrecedora situação de opressão, ante a desigualdade ditada pela própria lei. Sob o 
manto do liberalismo, cometiam-se os mais sérios abusos dos fortes sobre os fracos11. Tinha-se 
por reafirmado o já conhecido preceito de Lacordaire: “Entre o forte e o fraco, entre o rico e o 
pobre, é a liberdade que escraviza, é a lei que liberta”. 

O Direito Civil vinculava-se a uma proteção cabal aos interesses individuais, o que 
terminava por gerar os conflitos, com o embate entre o social e o individual patrimonialista, 
visto que não é da soma de vários destes que se tem o primeiro. Assim, imprescindível se ve-
rificava um instrumento mais específico na salvaguarda do equilíbrio entre o forte e o fraco, 
na disciplina do contrato de trabalho antes regulamentada por instrumento impróprio onde se 
mantinha uma evidente desigualdade dentre os atores da relação. Surge, então, o Direito do 
Trabalho, com feições mais humanistas e diferenciadas.

Na visão de Alice Monteiro de Barros: 

O Direito do Trabalho surge no século XIX, na Europa, em um mundo marcado 

10 SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: Fragmentos de uma teoria. In: SAMPAIO, José 
Adércio Leite. Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 292.
11 VIANNA, Segadas; SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio e TEIXEIRA, LIMA. Instituições de Direito do Tra-
balho, vol. 1, 19ª edição. São Paulo: LTr, 2000, p. 36.
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pela desigualdade econômica e social, fenômeno que tornou necessária a inter-
venção do Estado por meio de uma legislação predominantemente imperativa, 
de força cogente, insuscetível de renúncia pelas partes. Paralelamente a esses 
condicionamentos impostos pelo legislador, o rol das normas dispositivas exis-
tentes é reduzido, atenuando-se a autonomia da vontade das partes12.

 
Os estudiosos do ramo do Direito do Trabalho apontam as mais diferentes funções a 

este, a exemplo de função econômica (diante da concretização de valores), tutelar (dada condi-
ção de hipossuficiência do trabalhador), conservadora (meio de pressão do Estado para sufocar 
os movimentos da classe operária) e coordenadora (usado para intermediar as relações capital 
x trabalho)13. 

Maurício Godinho Delgado, neste prisma, discorre acerca da existência de funções, 
sem que uma necessariamente exclua a outra, sendo uma função central (busca de melhoria 
das condições de pactuação na força econômica), a função modernizante e progressista (do 
ponto de vista econômico e social), a função político-conservadora e a função civilizatória e 
democrática14.

Contudo, ante o efeito irradiador dos direitos fundamentais, há de se considerar que 
a função precípua do Direito do Trabalho, como já restou anotado em linhas outras, é a de 
proteger a dignidade do homem, mais especificamente do trabalhador, agindo na regulação da 
relação capital x trabalho. De certo modo, pode-se encarar como uma sinonímia dos efeitos da 
função civilizatória e democrática anotada por Godinho15 em reporte anterior.

Desta forma, a relação subsistente entre o capital e o trabalho compõe-se como o 
cenário no qual o Direito do Trabalho deve ser aplicado para o fim de proteger a dignidade do 
homem. A função deste ramo não é regular as relações capital x trabalho simplesmente pelo 
fito de regular, fosse isto não se teria justificativa para proteção do trabalhador. Essa proteção 
somente se justifica ante a função precípua ao Direito do Trabalho imbricada pelo seio consti-
tucional de proteção à Dignidade do Homem.

Perante tais considerações, não se receia ao dispor que “o Direito do Trabalho consu-
mou-se como um dos mais eficazes instrumentos de gestão e moderação de uma das mais im-
portantes relações de poder existentes na sociedade contemporânea, a relação de emprego”16.

Dito isto, entretanto, diante de uma nova abordagem de crise econômica, na qual o 
capital permanece resistente face à tentativa de fortalecimento dos direitos trabalhistas, na gana 
desarrazoada do lucro, conflito visualizado há tempos, em que apenas as situações circunstan-
ciais e temporais se modificam, questiona-se: O Direito Laboral vem cumprindo esse papel?

O Direito do Trabalho, dantes concebido com o fito de conferir proteção ao hipossufi-
ciente da relação empregatícia, com a criação de uma desigualdade jurídica, pela inadequação 
do Direito Civil Clássico para responder aos problemas sociais (ante a preocupação voltada 
inteiramente ao econômico), é o mesmo direito que termina por ser utilizado, erroneamente, 
como instrumento à precarização da proteção conferida ao trabalhador, fato este que passará a 
ser verificado mais desveladamente em capítulo propício.

Nessa caminhada, não se pode usar o Direito de Trabalho com todas as regras de ou-
trora na garantia de valores tão caros ao qual se destina, uma vez modificado o cenário de sua 

12 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2005, p. 62-63. Importante mencionar, em 
tal comparação, que no direito civil clássico imperava a teoria da autonomia da vontade, com a maior parte das normas de 
ordem dispositiva e não cogente.
13 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2005, p. 93.
14 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: Editora LTr, 2005, p. 59-61.
15 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: Editora LTr, 2005, p. 59-61.
16 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: Editora LTr, 2005, p. 61-62.



PRECARIZAçÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS: 
AnÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAçÃO PRÓ-CAPITAL

Jólia Lucena da Rocha

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 399

atuação. Contudo, também não se pode querer abandonar todos os dispositivos legais quando se 
sabe que muitos deles, apesar de teoricamente representarem aspectos óbvios, ainda não restam 
cumpridos. Deste modo, persiste a necessidade de toda a regulamentação com as devidas adap-
tações a fim de acompanhar as modificações fáticas e continuar na proteção dos trabalhadores.

Relembra Sarmento que na atualidade e seu neoliberalismo, a colisão capital x trabalho 
é ainda mais cruel que no Estado Liberal, “pois naquele as forças produtivas necessitava da 
mão-de-obra para a produção da mais valia. Hoje, com os avanços da automação, o trabalhador 
desqualificado não tem mais nenhuma utilidade para o capital, e torna-se simplesmente descar-
tável”17.  

Assim, os fatos se modificaram e o Direito do Trabalho, talvez por se fazer arma nas 
mãos de quem o manuseia, não os acompanhou como deveria. Causa interrogação ver que o 
Direito Civil, tão envolto anteriormente pelo viés liberalista, desvencilhou-se sobremaneira 
deste e progrediu ao, atualmente, conferir o entrelace de seus contratos à função social18; e ver 
que o Direito do Trabalho se encontra verdadeiramente estacionado, na busca de solucionar os 
problemas da época de sua criação, distanciando-se de trazer soluções aos novos embates suge-
ridos pelo capital x trabalho: problemáticas do mercado financeiro com suas crises econômicas, 
concentração de riqueza, desigualdade social crescente e os avanços tecnológicos. 

Como assevera Everaldo Gaspar Lopes de Andrade: 

A reorganização da sociedade não passa pelo retorno de uma pseudo proteção 
aos operários embrutecidos no interior das organizações produtivas – cada vez 
mais substituídos pelas máquinas inteligentes, a telemática, os robôs – mas para 
envolver todas as modalidades e alternativas de trabalho e rendas que valorizem 
e dignifiquem o ser humano, e que protejam também os sem trabalho, sem teto, 
sem terra, sem liberdade, sem esperança, sem justiça19.

É verdade que os olhos de ontem não conferirão as respostas mais eficazes ao conflito 
capital x trabalho renovado em novas expressões na atualidade, contudo, são eles que direcio-
nam, pelos princípios imantados à dignidade da pessoa humana. Assim, ainda mais lamentável 
é assistir as normas, mesmo que preconizadas no passado, que garantiram avanço nas reduções 
de problemas desta natureza relegadas ao esquecimento por puro manuseio do capital.

Em outras palavras, não bastasse a ausência de progresso do direito a acompanhar a 
mudança do mundo dos fatos, assiste-se ao abandono dos princípios já existentes como se uma 
cortina turva se colocasse entre a novel realidade do trabalho e os princípios tão duramente 
conquistados.

Viana alerta para a situação: 

Hoje, como tudo o mais que nos cerca, o Direito do Trabalho se deixa contami-
nar pelo ambiente e pelo heterogêneo. Mesmo mantendo formalmente a maior 
parte das antigas regras, já não as valoriza como antes, não as aplica no mesmo 
grau, e o que é pior – não as percebe por inteiro, não as enfeixa nas mãos, como 

17 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 29. No 
mais, como anota Sérgio Pinto Martins: “No âmbito trabalhista, o neoliberalismo prega que a contratação e os salários 
dos trabalhadores devem ser regulados pelo mercado, pela lei da oferta e da procura. O Estado deve deixar de intervir nas 
relações econômicas. Entretanto, o empregado não é igual ao empregador e, portanto, necessita de proteção do Estado, da 
legislação”. (MARTINS, Sérgio Pinto. Direitos Fundamentais Trabalhistas. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 24). 
18 Conforme se transcreve, dispõe o artigo 421 do CC: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato”.
19 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Princípios de Direito do Trabalho – Fundamentos Teórico-Filosóficos. São 
Paulo: LTr, 2008, p. 220.
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se faz com um ramalhete20.

E continua: 

Em outras palavras, as regras começam a se soltar dos princípios, o que significa 
que o Direito se faz cada vez menos sistema por isso mesmo Direito. Tal como o 
próprio trabalhador, a norma vai perdendo sua identidade, olha-se no espelho e 
já não se reconhece, ou não reconhece as outras de sua classe. É fugaz, precária, 
instável, pragmática21.

Chega-se à hora de chamar os aplicadores do Direito à razão, de modo a voltarem-se 
à função original do Direito do Trabalho, na salvaguarda da Dignidade da Pessoa Humana, e 
para tal concretização buscar a correta e mais leal aplicação das armas que se possuí: os direitos 
fundamentais e os princípios que de tão longe já o informam, com uma releitura do sistema e 
sua própria redefinição de acordo com a nova percepção da problemática que se apresenta.

Não se pode olvidar jamais que a função do Direito do Trabalho é a de ser instrumento 
de condução dos trabalhadores à Dignidade da Pessoa Humana e não de condução dos empre-
gadores ao lucro sem racionalidade e com prejuízo a toda humanidade. Tem-se no Direito do 
Trabalho uma das mais hábeis armas na realização dos preceitos do Estado Democrático de 
Direito apresentado e aos aplicadores deste ramo uma das maiores responsabilidades para com 
o futuro da humanidade.

2.1. Capital x Trabalho – Liberdade x Isonomia

A luta entre o capital e o trabalho, de fato responsável pela instituição do Direito do 
Trabalho no mundo, não só continua presente na atualidade como se exibe de uma forma cada 
vez mais cruel e dissimulada, por vezes com a contínua chancela da legislação. E é nesta luta 
secular que os mais diferentes conflitos se representam, a exemplo de, numa forma mais notável 
e atual, a expansão de competitividade das empresas x a expansão de oportunidades de emprego; 
e, de forma bem mais profunda e histórica, a liberdade x a isonomia.

Numa análise gradual da História, verifica-se que os direitos humanos foram reco-
nhecidos primacialmente atrelados à liberdade, direitos civis e políticos. Via-se a primazia, 
diante do liberalismo exacerbado, evidentemente, da liberdade e a propriedade como expressão 
desta. 

A isonomia advém com o objetivo de ponderar o exercício único da liberdade, que ter-
minava por traçar as grades da escravidão a vários. Como bem dispõe Everaldo Gaspar Lopes 
de Andrade22, numa perspectiva da igualdade incidente no Direito do Trabalho: 

O Direito do Trabalho propõe superioridade jurídica para o empregado, a fim de 
compensar a superioridade econômica do empregador. O objetivo, portanto, é 
colocar as partes em igualdade de condições. Esta sofisticada elaboração teórica 
se resplandece, na experiência normativa, mediante normas de caráter imperati-
vo – com conteúdos de irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade 

20 VIANA, Márcio Túlio. Trabalhando sem medo: Alguns argumentos em defesa da Convenção n. 158 da OIT, p. 39/53 da 
Revista Trabalhista Direito e Processo. Ano 7, n° 25. São Paulo, LTr, 2008.
21 VIANA, Márcio Túlio. Trabalhando sem medo: Alguns argumentos em defesa da Convenção n. 158 da OIT, p. 39/53 da 
Revista Trabalhista Direito e Processo. Ano 7, n° 25. São Paulo, LTr, 2008
22 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Princípios de Direito do Trabalho: Fundamentos Teórico-Filosóficos. São 
Paulo: LTr, 2008, p. 221.
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e ordem pública. Com isso, gerou o princípio da igualdade das partes.

Os alertas para a ponderação dos princípios da liberdade e da igualdade, no combate 
ferrenho do capital x trabalho, ecoam tanto no âmbito da economia, como também da sociolo-
gia, da filosofia e do direito.

Interessante se faz observar que os mencionados princípios devem ser visualizados 
sempre em companhia um do outro, seja porque a liberdade sem a igualdade se perfaria como 
efetivo arbítrio, ao passo que a igualdade sem a liberdade como mera utopia. Atrelam-se, assim, 
como valores indissociáveis, sob pena de irrealizáveis, sob o manto do Estado Democrático de 
Direito. Lucyla Telliz Merino23, inclusive, apresenta estes valores conjuntamente como meio 
de promover a exigência maior da dignidade humana, não havendo de se falar de um sem o 
outro.

Na mesma esteira, Bobbio24 preconiza que para a consideração do homem como 
pessoa, este “deve ser, enquanto indivíduo, em sua singularidade, livre; enquanto ser social, 
deve estar com os demais indivíduos numa relação de igualdade”.

Tem-se de certa forma as primeiras pegadas para a solução: igualdade e liberdade 
representam a um só tempo o combate histórico de capital x trabalho e atuam conjuntamente, 
retratando a chave da problemática. 

Contudo, ainda assim, faz-se necessário verificar que as variantes igualdade e liber-
dade devem ser analisadas e sopesadas num sistema de ponderação, na medida da exigência do 
momento verificado. Sendo certo que jamais se deverá imaginar a diminuição da igualdade no 
cenário das relações trabalhistas, mas sempre o contrário, sob pena de mais uma vez o próprio 
sistema oferecer o artifício necessário ao vilipêndio de direitos fundamentais.

Até mesmo a análise conjunta da igualdade e da liberdade parece estar sendo feita, 
constantemente, sob os mesmos olhos de outrora, olvidando-se que uma nova realidade se apre-
senta dia após dia, conforme já se analisou em capítulo retro. Descura-se que o capital renova 
seus artifícios, novas formas de produção, novos meios de utilização de mão de obra, com o 
fito atroz de auferir a mais-valia, ao passo que o Direito do Trabalho continua a ser o mesmo 
de antes, a visão é a mesma de ontem, e as armas continuam a ser os machados tão válidos na 
crise inicial da revolução industrial. 

Salutar a perspicuidade com que aduz o professor uruguaio Helious Sarthou25: 

(...) o Direito do Trabalho é uma construção jurídica que reflete o que passou du-
rante o período de revolução industrial, que influenciou a terminologia jurídica, e 
quando e naquilo que pode, modificou-a, mas não conseguiu modificá-la em todos 
os aspectos. Se houvesse superado os paradoxos da relação capital x trabalho, teria 
modificado os aspectos do jus variandi, permitido um poder disciplinar igualitário 
às duas partes contratantes e impedido totalmente a despedida imotivada, porque 

23 MERINO, Lucyla Telles. Direitos Humanos e Direito do Trabalho: enfoques humanistas na proteção dos direitos so-
ciais. 2006. 306 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 
219.
24 BOBBIO, Noberto. Igualdade e liberdade. 2ª edição. Rio de Janeiro. Ediouro, 1997, p. 07.
25 SARTHOU, Helious. A Flexibilização e o Direito do Trabalho Uruguaio. Tradução de Ary Faria Marimon Filho. Cader-
nos da Amatra IV – 7º Caderno de Estudos sobre Processo e Direito do Trabalho. Edição comemorativa do XIX Encontro 
dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul, p, 84. Registrável numa forma ainda mais prejudicial que além de se deixar 
de buscar novas garantias ao trabalho, em verdade, este termina por se ver abandonado pelas garantias de outrora. Vianna, 
numa abordagem de que além de ter que se modificar o direito para solucionar as mudanças do trabalho, anota que antes 
disso não se pode descuidar dos valores preconizados inicialmente pelo Direito do Trabalho. (VIANA, Márcio Túlio. Tra-
balhando sem medo: Alguns argumentos em defesa da Convenção n. 158 da OIT, p. 39/53 da Revista Trabalhista Direito 
e Processo. Ano 7, n° 25. São Paulo, LTr, 2008).
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‘el despido libre’ é uma negação do direito fundamental do trabalho.  

Acredita-se ter sido justamente com essa intenção que a CR/88 em um só artigo e 
inciso traçou dois valores (como fundamentos do Estado Democrático de Direito), os quais a 
princípio poderiam ser vistos como contraditórios: o valor social do trabalho e a livre iniciativa, 
mais uma vez na representatividade do trabalho e capital, da isonomia e liberdade, com o puro 
intuito de apostar na resolução desses conflitos.

José Afonso da Silva, a par da tal conjunção, observa: 

A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na valorização do 
trabalho humano e na iniciativa privada. Que significa isso? Em primeiro lugar 
quer dizer precisamente que a Constituição consagra uma economia de mer-
cado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico 
da ordem capitalista. Em segundo lugar, significa que, embora capitalista, a 
ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos 
os demais valores da economia de mercado26.

 
Num outro espaço assevera o autor, no que concerne à liberdade e à igualdade, que 

esta última vem quase sempre sendo relegada a segundo plano justamente por ausência de inte-
resse das classes dominantes, o que se apercebe nos seguintes dizeres: 

(...) a burguesia cônscia de seu privilégio de classe jamais postulou um regime de 
igualdade tanto quanto reivindicará o de liberdade. É que um regime de igualda-
de contraria seus interesses e dá a liberdade sentido material que não se harmoni-
za com o domínio de classe em que se assenta a democracia liberal burguesa27. 

 
Ao que parece uma das perdas mais significativas dos valores que rondam o Direito 

do Trabalho, e que vem se tornando crônica seja pela inércia do Estado quanto ao vilipêndio 
dos direitos sociais ante a manipulação da legislação em prol do capital, seja pelo esquecimento 
dos valores tão ínsitos no combate ao desrespeito para com o ser humano, é justamente a perda 
da isonomia material, o que pode e vem sendo extremamente drástico ao papel do Direito do 
Trabalho e, por reflexo, à humanidade como um todo.

Chamando atenção à problemática, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, em dissertação 
de mestrado, açula a uma imprescindível proteção do trabalhador ainda e, sobretudo, na atuali-
dade com a peculiar consideração: 

Imaginar haver chegado a hora de o trabalhador se libertar dos grilhões que o 
acorrentam ao sistema protecionista, em um regime econômico com altíssima 
concentração de renda e desigualdades sociais abissais, consiste em ignorar o 
contexto socioeconômico atual. Não se pode olvidar que o direito do trabalho foi 
desenvolvido não com o intuito de assegurar liberdade para as partes, mas sim de 
reduzir juridicamente as desigualdades que materialmente existem entre empre-
gador e empregado. É natural, portanto, que em matéria de direito do trabalho o 
princípio da igualdade sobreponha-se ao da liberdade28.

26 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 1988, p. 73. 
27 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª edição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210. 
28 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Discriminação por Sobrequalificação. 2008. 237 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 59.
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Atenta-se, assim, à necessidade de impor limites à força do capital, à autonomia pri-

vada, sob pena de verdadeira violação a fundamentos do Estado Democrático de Direito (cida-
dania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho), bem como de não cum-
primento de objetivos fundamentais da República, sejam estes o de construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, o de garantir o desenvolvimento nacional, o de erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além daquele que trata da pro-
moção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

Há de se responsabilizar, ainda, caso à autonomia privada não tenha a necessária li-
mitação, pelo desrespeito a um dos mais caros princípios regentes das relações internacionais: 
a prevalência dos direitos humanos.

Trata-se, como se verifica, de uma problemática que conclama a ação das mais diver-
sas áreas de conhecimento. O confronto capital x trabalho exorbita a seara jurídica, causando 
preocupação à seara das Ciências Econômicas, que inclusive vem buscando uma revisão do pa-
pel da empresa, por perceber que o capital se renovou ao passo que o trabalho de pouca garantia 
se revestiu. Na visão do economista José Paschoal Rossetti29, revisão esta:

 
que vai além da reconsideração do lucro máximo como motivador dominante, 
até porque esta já está incorporada à nova microeconomia. A tendência vai 
mais fundo que esta revisão formal: o “valor social” da empresa tende a so-
brepor-se ao ‘valor econômico’. Os gestores responderão também à sociedade, 
não só aos acionistas-controladores. Uma geração atrás seria visionário quem 
imaginasse um ‘selo verde’ sancionando a atividade produtiva; hoje, pode-se 
vislumbrar um passo além, o ‘selo social.

Há de se buscar a solução para a questão social justamente em seu seio. Se esta se 
traduz no intimo na relação liberdade e isonomia, pode-se estar certo de que os primeiros raios 
de solução também advirão deste dilema que se repete persistentemente. E o caminho somente 
se trilhará da maneira mais correta e necessária a todo o sistema, com o respeito aos fundamen-
tos e aos objetivos da República, caso se encontre iluminado pela luz da Dignidade da Pessoa 
Humana, conforme se põe a refletir adiante.   

2.2. Dignidade da Pessoa Humana e as Relações de Poder Empregador x Em-
pregado 

Não importa qual seja a relação de poder existente entre as partes, sempre aquela que 
se submete ao pólo detentor do poder se encontrará em situação de insegurança, ao passo que 
aquele que detém o poder se encontrará com possibilidade dele abusar e assim ferir direitos 
fundamentais da parte com a qual se relaciona, seja numa relação de consumo, numa relação 
empregatícia e até na relação do Estado para com os seus cidadãos.

É justamente nessa ótica de relação de superioridade do Estado que se há de lembrar 
a época da inexistência de separação dos poderes públicos, quando nas mãos do soberano se 
encontravam as funções de administrar, legislar e julgar. Hoje, a se recordar tal fato histórico, 
se faz com pesar e descrença de que tal pudesse resistir à arbitrariedade.

Mesmo pensamento deve ser direcionado à seara privada das relações de emprego. 
Almeja-se chegar o dia em que se olhará para trás e não se compreenderá como se acreditou que 

29 ROSSETTI.  José Paschoal. Introdução à Economia, 17ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 1997, p. 24/25.
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um sistema como o atual, onde o empregador tem em suas mãos o destino de seu empregado, 
pudesse dar certo. E não é de hoje que alerta Viana: 

Enquanto a empresa pode escolher um empregado entre mil, o empregado só 
encontra uma empresa, entre mil, que lhe oferece um posto de trabalho. Assim, 
é ele, e não ela, que está sob sujeição. Na verdade, o poder diretivo é também o 
poder de dirigir o próprio destino do outro, de tê-lo preso nas mãos.30 

Anda-se, na esfera trabalhista, na contramão dos passos que a História tratou de apre-
sentar com a concentração de poderes públicos nas mãos de um só. A mudança é inevitável 
sob pena de outros direitos fundamentais continuarem a ser desrespeitados pela atrocidade do 
capital permitida e por vezes chancelada pela lei.

Detectado o risco dos abusos nas relações de poderes, observa-se que como freios 
vieram os direitos fundamentais, tendo sido observada a sua aplicação na seara privada em 
momento anterior e mais especificamente em se tratando de direito de trabalho a ponderação da 
isonomia e da liberdade. Neste viés, não se pode olvidar da existência da Dignidade da Pessoa 
Humana como verdadeiro corolário da vida digna e do Estado Democrático de Direito.

Além de evidente participante do grupo de direitos humanos, ocupa a Dignidade 
da Pessoa Humana, na legislação constitucional pátria, o espaço de princípio fundamental da 
Constituição da República de 1988, para tanto, tendo disposto o constituinte originário, nos ar-
tigos 6º e 7º, o dever do Estado de garantir pleno emprego aos cidadãos bem como, em caso de 
desemprego, prover os meios necessários à subsistência destes. Em ligeiras linhas, o princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana arvora-se em possibilitar vida digna às pessoas e para que se 
verifique plausível a existência desta, por sua vez, tem-se por necessária a constatação de se 
assegurar o mínimo existencial.

Canotilho31, de forma assentada, considera: 

Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano (inquisição, 
escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade 
da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou 
metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo como 
limite e fundamento do domínio político da República.

E, em outro ponto, continua:

Independentemente da adesão aos postulados marxistas, a radicação da idéia da 
necessidade de garantir o homem no plano econômico, social e cultural, de for-
ma a alcançar um fundamento existencial-material, humanamente digno, passou 
a fazer parte do patrimônio da humanidade32.

Em que pese ausência de expressa previsão constitucional em específico quanto à ex-
pressão mínimo existencial, deve ser este pautado num misto de preceitos de liberdade, igualda-
de e dignidade, tudo que permeia o essencial, o inalienável e a vivência digna do ser humano. 

30 VIANA, Márcio Túlio. Acesso ao emprego e atestado de bons antecedentes. 25/09/2006. Disponível em: <http://www.
amatra23.org.br/artigos/artigo.asp?cod=3>. Acesso em  02/02/2009.
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 225.
32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 225, p. 385.
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As prestações materiais mínimas sem as quais o individuo viveria em condições su-
bumanas refletem exatamente o mínimo existencial, que por sua vez é o próprio cerne da Dig-
nidade da Pessoa Humana, esta sim bem radicada na CR. Sem o mínimo existencial, desiste-se 
da sobrevivência humana e ofuscam-se as condições de liberdade e de igualdade33.  

Na abalizada visão de Ingo Wolfgang Sarlet34, a dignidade da Pessoa Humana é: 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comuni-
dade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-res-
ponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos.

Não é de outra forma, e nem poderia ser, que também preconiza Francisco Fernandez 
Segado, quando anota: “los derechos fundamentales son la expresión más inmediata de la 
dignidad humana”35. 

Dito isto, todo e qualquer direito erigido à esfera de fundamentalidade, pela norma 
máxima de um Estado, todo e qualquer direito classificado como Direito Humano, na esfera 
global, mantém seu elo de nascedouro com a Dignidade da Pessoa Humana e deve ser priori-
tariamente respeitado.

Nesta ordem de prioridades, há de se verificar que mesmo diante de qualquer flexibili-
zação possível ou ponderação de direitos, a direção basilar deve ser aquela amoldada à proteção 
dos direitos fundamentais, quanto mais ao se tratar de um Estado que possui como fundamento 
das suas relações os Direitos Humanos36. 

Em sendo assim, numa relação entre empregado e empregador, deve o primeiro, 
diante da emanação dos direitos fundamentais e da própria dignidade da pessoa humana, ser 
protegido de todo e qualquer abuso proveniente do segundo. Numa relação entre capital e 
trabalho, por óbvio, deve-se, priorizar este por ser um dos maiores realizadores da vida digna. 
Afinal, “el límite a la actividad empresarial es la dignidad humana. Esto no niega el merca-
do, ni la propiedad privada, ni la plusvalía, tan solo establece un límite a la empresa”37. 

Não se concebe, mormente na atualidade, a autonomia da vontade sobrepor-se aos 
direitos fundamentais do trabalhador, sobretudo a igualdade, principalmente quando se sabe 
que a prevalência deste somente se justifica na existência de pelo menos dois atores com forças 
diferenciadas.

33 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania Multidimensional na Era dos Direitos, In: MELLO, Celso de Albuquerque et al; 
Org.: Ricardo Lobo Torres. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 267.
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 4ª 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 60.
35  SEGADO, Francisco Fernandez. Teoria jurídica de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978 y 
en su interpretación por el Tribunal Constitucional. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 1994, p. 77.
36 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 5ª ed., 2002, 
pp. 63-64. 
37 CURREA-LUGO, Victor de. La salud como derecho humano: 15 requisitos y uma mirada a las reformas. Universidad 
de Deusto. Bilbao, 2005, p. 54 Da mesma maneira, nas penas de Juliana Bracks e Carolina Tupinambá: “É preciso advertir 
que o poder de direção não é absoluto. Ao contrário, encontra limitação primeiro exatamente no rol das liberdades públicas: 
na dignidade da pessoa humana. O estado de subordinação jurídica presente na relação de emprego não retira do emprega-
do a garantia de seus direitos fundamentais, que nunca se dissociam do indivíduo, acompanhando-o em todas as relações” 
(DUARTE, Juliana Bracks e TUPINAMBá, Carolina. Direito à Intimidade do Empregado x Direito de Propriedade e 
Poder Diretivo do Empregador. RDT. São Paulo: Revista dos Tribunais, janeiro-março, 2002, p.234).
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Dito de outra maneira, não se mostra mais concebível a figura do empregador, em 
meio de seu pedestal de liberdade, como detentor do contrato de trabalho. As relações emprega-
tícias devem partir de harmonia e de uma co-gestão, na medida em que os resultados do evolver 
de ditas relações acometem a ambos os pólos bons resultados e, também, os esperados ônus. 
Deve-se ter em mente e em atuação a democracia.

Nesse sentido, Dinaura Godinho Pimentel Gomes destaca:

A participação do cidadão, como característica da democracia, configura-se pela 
sua efetiva atuação em sua comunidade e, de forma mais significativa, na co-
munidade de trabalho, vale dizer, mediante sua integração na vida da empresa, 
o que certamente lhe possibilita uma vida com dignidade, ao mesmo tempo em 
que passa a se comprometer com os objetivos sociais do empreendimento eco-
nômico, também em crise, porque submetido às oscilações do livre mercado 
mundial.

É preciso ver na empresa, mormente nos dias de hoje, “além e acima dos direitos 
individuais das partes, o bem comum que é de cada um, mas que também é de 
todos, e por isso é que ao lado dos direitos sociais do empregado, que, como 
membro da comunidade do trabalho, deve participar dos lucros e direção, deve 
haver, também para ele, os deveres sociais para o bem comum da empresa...”, 
deve dar-se observância concreta ao princípio da conservação da empresa.38

Pelo que se percebe, é isso que se anseia com o manejo da co-gestão, mediante previ-
são de comissões de empresa, grupos de planejamento, participações acionárias, o empregado 
realmente fazendo parte da empresa e, assim, colaborando no pronto reconhecimento da digni-
dade e democracia. 

3. A legislação trabahista a serviço da precarização da dignidade da pessoa hu-
mana: Direito do Trabalho a serviço do Capital e a desserviço do Trabalho 

A legislação trabalhista, como fonte formal do Direito do Trabalho que é, deveria 
servir justamente de instrumento à satisfação de seus preceitos mais caros, dentre os quais o da 
dignidade da pessoa humana. Mas será que mencionada legislação vem cumprindo seu papel na 
atualidade ou apenas se encontra a serviço da precarização dos direitos do trabalhador?

A cada dia passado, a legislação trabalhista mais se distancia de sua finalidade precí-
pua e aproxima-se da satisfação dos anseios da força do capital. O que se tem hoje: ausência de 
lei complementar no tocante à dispensa imotivada, dificultando a segurança do trabalhador no 
emprego; legislação e jurisprudência favoráveis ao instituto da terceirização, onde se dificulta a 
visualização do real empregador e assim a consecução de direitos; utilização indiscriminada de 
contratos de experiência com anuência da legislação, a continuação de trabalho escravo e tra-
balho infantil (por ausência de mecanismos de impedimento mais enérgicos), assédios morais 
e não proteção à intimidade e vida privada do trabalhador (além da ausência de legislação con-
sentânea, uma abordagem voltada à quase total autonomia privada), salários injustos e até uma 
novel lei de recuperação judicial que apenas retira uma prioridade já pertencente ao trabalhador 
na consecução de seus créditos alimentares.

Quem é o senhor da legislação trabalhista? Repete-se com pesar a inquietante percep-

38  GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do Trabalho e Dignidade da Pessoa Humana, no contexto da globalização 
econômica: Problemas e perspectivas. São Paulo: LTr, 2005, p. 114-115.
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ção de José Afonso da Silva: falta interesse da classe mais abastada em conferir um tratamento 
mais consentâneo aos trabalhadores39. É nessa esteira que seguem as demonstrações mais por-
menorizadas do uso da legislação trabalhista em prol do capital, fato este que apenas distancia 
a busca do desfecho da questão social.

Dinaura Godinho Pimentel Gomes, ante a globalização econômica, tenta buscar a 
explicação para o fato das normas trabalhistas passarem a descuidar da tutela para a qual foram 
pensadas. Segundo a autora, o Estado, 

ao promulgar suas leis, cada vez mais tem de levar em conta o cenário inter-
nacional, para saber o que, realmente, pode regular e quais as normas efetiva-
mente respeitadas. São adotadas as polêmicas estratégicas de descentralização, 
desformalização, deslegalização e desconstitucionalização, no mundo inteiro, 
paralelamente, aos programas de privatização dos monopólios públicos e à 
substituição dos mecanismos estatais de seguridade social, por seguros priva-
dos, ampliando assim o pluralismo de ordens normativas. Não resta ao legisla-
dor do Estado-nação outra alternativa para preservar sua autoridade funcional 
que não seja aquela que menos intervir e menos disciplinar, pois, quanto menos 
disciplinar e intervir menor será o risco de ser desmoralizado pela ineficácia de 
seu instrumental regulatório40.

A ditadura do capital vê-se formalizada até mesmo nas normas trabalhistas, em pres-
ságio amedrontador de retorno às origens, com notáveis prejuízos de todas as conquistas de 
direitos obtidas neste campo.

De uma forma ainda mais perspicaz observa-se que o capital que dita as novas regras 
das relações empregatícias, acusando a legislação trabalhista de desatualizada e contrária ao 
desenvolvimento econômico, é o mesmo capital que sequer respeita os direitos mínimos de 
cada trabalhador, o que pode ser prontamente verificável no dia a dia dos fóruns trabalhistas e 
suas enxurradas de ações condizentes a não assinatura da carteira de trabalho, não pagamento 
de horas extras visivelmente trabalhadas, não pagamento de adicionais de insalubridade e pe-
riculosidade.

Por idêntico pensamento guardado acerca desta situação de sobrepujança lamentável 
do capital ao trabalho, transcreve-se trecho de texto da lavra de Jorge Luiz Souto Maior:

Não sou economista, mas é fácil saber que o dinheiro não dá em árvore. O mer-
cado econômico tem o tamanho determinado pelo dinheiro posto em circulação. 
Se forem retirados direitos do empregado, isto não fará com que este mercado 
aumente, muito pelo contrário, pois uma das conseqüências imediatas é a dimi-
nuição do mercado consumidor. Assim, a redução do custo, obtida com a redução 
de direitos, nem mesmo ao próprio capitalista trará benefícios, a não ser que este 
produza, como na China, para o mercado externo, mas isto ao longo dos anos 
representará a destruição interna do modelo de sociedade. De todo modo, como 
se sabe esta política externa de concorrência na perspectiva do dumping social foi 
um dos motivos principais das guerras mundiais. Então, é possível defender que 
devemos agir nesta direção?

Ainda que o raciocínio econômico exposto não esteja correto, é relevante lem-

39 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 210.
40 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do Trabalho e Dignidade da Pessoa Humana, no contexto da globalização 
econômica: Problemas e perspectivas. São Paulo: LTr, 2005, p.88-89.
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brar que o direito possui uma razão que extrapola os limites econômicos. O sen-
tido de justiça não está vinculado a uma possibilidade econômica. Se não fosse 
assim, não existiriam outros valores para a sociedade, somente o dinheiro41. 

 De outro modo, questiona-se: se já se encontra na flexibilização um verdadeiro aten-
tado à Dignidade da Pessoa Humana e seus corolários, a exemplo de tentativas de parcelamento 
de férias (em prejuízo à saúde do trabalhador), diluição do décimo terceiro nas parcelas anuais 
(criando impasses quanto a possíveis reajustes salariais), gozo de licença gestante compen-
sando pelo equivalente pecuniário42, o que se dizer da própria atuação do Estado a serviço do 
capital? São notáveis tentativas de desvirtuar a finalidade de institutos trabalhistas em prol do 
empresariado.

É nítida a preocupação que assola diante da serventia da legislação trabalhista ao ca-
pital e igualmente nítido parece ser o futuro caso o caminho continue a ser trilhado da mesma 
forma e com a genuína resignação, como avalia Wagner D. Giglio: 

(...) medido em alguns anos ou até em duas dezenas de meses, o acréscimo sala-
rial resultante dessas transações será diluído no aumento do preço do produto da 
empresa e absorvido pelo orçamento doméstico do trabalhador, desaparecerão as 
férias, a participação nos lucros e o 13º salário, pago em doze prestações men-
sais. Em situação extrema, o trabalhador prestará quatro horas extras por dia, 
receberá 1% a mais por adicional noturno, 5% de acréscimo pelo dia de descanso 
trabalhado e aceitará receber em utilidades parte de seu salário. Um tubo de 
pasta de dentes e um novo par de sandálias havaianas por semestre, abatidos de 
sua remuneração pelo valor de venda no varejo.

Em suma, retornaremos às condições de trabalho do início da revolução indus-
trial, com apenas algumas normas de direito supletivo da vontade das partes, 
em um regime contratual típico do individualismo jurídico. Um retrocesso de 
duzentos anos43.

Atualmente, pela certeza da impropriedade da flexibilidade no âmbito da União Eu-
ropéia, a flexissegurança ou flexisseguridad, vem sendo discutida com a pretensão de combinar 

41 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Relação de Emprego e Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 2007, p. 90-91.
42 Na visão de Alice Monteiro de Barros, “A flexibilização no campo do trabalho, historicamente, tem sido uma reivindi-
cação empresarial identificável com uma explícita solicitação de menores custos sociais e maior governabilidade do fator 
trabalho. Para a realização dessa reivindicação, reclama-se uma flexibilidade normativa, que poderá ser atingida sob 
o prisma legal, regulamentar e convencional, mas assegurando-se garantias mínimas ao empregado”. (BARROS, Alice 
Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: LTr, 2008, p. 86.). Interessante, também, a constatação de 
Helious Sarthou: “Eticamente, a flexibilização viola o princípio moral de defesa dos direitos fundamentais. Viola o pacto 
histórico que é resultado de longa luta dos trabalhadores e que resultou na constitucionalização dos direitos sociais. Um 
pacto que não resolveu a questão social, mas estabeleceu de alguma maneira uma trégua a partir de armas incorporadas 
ao Direito Constitucional: direito de propriedade e liberdade de comércio de um lado e, do outro lado, a liberdade sindical 
e os direitos fundamentais do trabalhador. Esse é um pacto não escrito que resultou da luta histórica entre o capital e o 
trabalho e agora está sendo quebrado”. (p. 88).   
43 GIGLIO, Wagner D. A prevalência do ajustado sobre a legislação. In Revista LTr, 66-04/405. Sinaliza Alice Monteiro de 
Barros, neste âmbito, que apesar da estreita relação existente entre a economia e o direito do trabalho, não se pode olvidar 
do fim mor do último: “(...) não obstante essa vinculação estreita com a economia, o Direito do Trabalho é motivado, es-
sencialmente, por objetivos de ordem político-social, que visam a corrigir as diferenças , elevando o nível social da classe 
trabalhadora, como imposição de solidariedade, que nos torna responsáveis pela carência dos demais”. (BARROS, Alice 
Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: LTr, 2008, p. 88). 
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dois vetores valorativos: flexibilidade e segurança. Ao que parece, diante do agravamento da 
crise econômica, pretende-se voltar ao Estado o poder interventivo na economia, contrariando, 
a cegos olhos, o ideário neoliberal.

Entretanto, além de se demonstrar a impropriedade da flexibilização, impera ressaltar, 
a luz de Dallegrave Neto, que não se deve sequer imaginar a utilização desse novel mecanismo, 
uma vez que, numa análise mais acurada, demonstra-se apenas se tratar de mais um instrumento 
em prol do neoliberalismo, na medida em que a iniciativa privada tem seu desenvolvimento 
facilitado em detrimento das condições de trabalho, que por sua vez se tornarão precárias, seja 
pelas contratações temporárias, dispensas sem ônus, salário dependente do resultado, horários 
flexíveis a partir da produção desejada, além do que se terá aumento dos impostos de modo a 
assegurar a compensação pecuniária pelo trabalho através do Estado (ao invés da empresa)44.  

Enfim, já é de se esperar que qualquer iniciativa de flexibilizar direitos trabalhistas, de 
forma tendente a reduzi-los, vai contra todo o sistema jurídico, uma vez que desafia a dignidade 
da pessoa humana. A história, constantemente, inclusive, vem nos brindando com lições de que 
o direito do trabalho oriundo de crises econômicas não é a mais salutar saída. Demonstrou isso 
através da retirada de garantia da estabilidade decenal ao emprego, com a inserção do FGTS, 
atualmente utilizado como mero pagamento do direito de resilir contratos; demonstrou, e ain-
da demonstra, a partir do instituto da terceirização disciplinada mediante súmula do Tribunal 
Superior do Trabalho, entretanto a insistência nos erros cíclicos é o que prevalece, servindo, 
por vezes, os legisladores e aplicadores do direito como legitimadores desta situação opressora, 
consoante se constata em leitura apartada dos institutos abordados em seqüência. 

   
3.1. As dispensas arbitrárias e imotivadas

A omissão estatal, seja no âmbito Legislativo por falta reticente de legislação comple-
mentar consentânea à seguridade no emprego, seja no âmbito do Judiciário, diante da ausência 
de ativismo que a salvaguarda aos direitos humanos exige, faz com que o trabalhador se veja 
despido de maiores garantias no seu próprio status de trabalhador. 

Em notável exposição, narra Márcio Túlio Viana: 

Desde que as dispensas se tornaram mais fáceis, economicamente menos cus-
tosas e estrategicamente interessantes, o empregador se tornou – para citar 
Vilhena – ‘o detentor do contrato’. Embora menos visíveis – ou talvez também 
por isso – as relações de poder foram se fazendo cada vez mais assimétricas. E 
o fenômeno se agravou com a crise do desemprego45.

  
Vive-se, atualmente, situação das mais angustiantes ao lado do desemprego estrutu-

ral. Se um empregado for dispensado “sem justa causa”, diante da “benevolência” de muitos 
empregadores receberá o aviso prévio e multa fundiária. Tornou-se usual se deparar nas salas 
de audiências trabalhistas com a cena na qual o representante patronal entoa como se um hino 
fosse: “A empresa apresenta inclusive as guias para a liberação do seguro desemprego”.

Diante da legislação infraconstitucional e da interpretação restritiva da norma constitucio-
nal escrita, assistem, em maioria, os aplicadores do direito, à decadência dos princípios que tanto 

44 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Flexissegurança nas relações de trabalho. Que bicho é esse? In Revista Traba-
lhista Direito e Processo, n° 25. São Paulo: LTr, 2008, p. 50. 
45 VIANA, Márcio Túlio. Trabalhando sem medo: alguns argumentos em defesa da Convenção n. 158 da OIT. In Revista 
Trabalhista Direito e Processo, n° 25. São Paulo: LTr, 2008, p. 40.
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defendem ao mesmo momento em que assistem o triunfar do capital, conseguindo este mais uma 
vez fazer valer a sua vontade sobre a vontade do hipossuficiente com o mero dispêndio de ínfimas 
quantias para si e uso de valores do Estado (em se tratando do seguro desemprego). 

O Direito do Trabalho concebido com o fito de conferir proteção à parte débil da rela-
ção empregatícia, ante a inadequação do Direito Civil para responder aos problemas sociais, é 
o mesmo direito que termina por ser utilizado, erroneamente, como instrumento para precariza-
ção da proteção conferida ao trabalhador, conforme se comprova.

A atual Carta Magna previu no seu artigo 7º, I, proteção à dispensa arbitrária e/ou sem 
justa causa, conferindo à legislação complementar a tarefa de regulamentar no tocante a indeni-
zação compensatória e outros direitos. Ainda em sede constitucional46, o legislador constituinte 
tratou de regulamentar algumas situações mais específicas, como a da empregada gestante e 
com isso inquinou este direito fundamental de garantia ao emprego a uma contraditória idéia 
de aplicação não imediata, o que vem sendo aplicado pela grande maioria dos magistrados anos 
a fio.

Atrelado a essa postura de atecnia e omissão infraconstitucional, o trabalhador brasi-
leiro ainda foi brindado com a denúncia da Convenção n° 158 da OIT de forma repentina e após 
forte lobby da classe mais abastada47.

Fato é que atualmente a opinião dos estudiosos da matéria se divide. Para alguns, 
como é o caso de Arion Sayão Romita48, Raimundo Cerqueira Ally49, Süssekind50 e Pedro Paulo 
T. Manus51 apenas com a legislação complementar se poderia cuidar de uma proteção mais 
efetiva contra a dispensa sem justa casa e/ou arbitrária.

Por outro lado e para o bem da parcela hipossuficiente da relação empregatícia, também 
se defende que o ato da dispensa sem justa causa não restou recepcionado pela Constituição 
Federal de 198852, o que pode se dá até mesmo pelo efeito paralisante conferido pela norma 
constitucional (art. 7º, I).

Márcio Túlio Viana53, em artigo no qual defende a aplicação da Convenção n° 
158 da OIT no ordenamento jurídico brasileiro pelos seus efeitos práticos, apresenta a 
vinculação de Jorge Luiz Souto Maior à defesa de proteção contra as dispensas arbitrárias 
com base nos direitos humanos em geral, princípios constitucionais e na norma do artigo 
7º, I, da Constituição Federal (sendo tal fato conferido efetivamente também em artigo da 

46 No art. 10 do ADCT da CF;88 se previu: “Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da 
Constituição:(...) II – Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de dire-
ção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu 
mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.
47 A Convenção n° 158 da OIT fora ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n° 68 de 1992, publicada no 
D.O.U em 1996, sendo neste mesmo ano denunciada sob o fundamento de acarretar ao país perda de competitividade 
internacional e confusão jurídica pelo curto prazo para entrada em vigor. Recentemente, o presidente Luís Inácio Lula da 
Silva encaminhou-a para nova apreciação do Congresso Nacional.
48 ROMITA, Arion Sayão. Efeitos da ratificação da Convenção n° 158 da OIT sobre o Direito Brasileiro, Repertório da 
Jurisprudência, n° 5/96, texto 2/11028, p. 77, mar. 1996.
49 ALLY, Raimundo Cerqueira. A Convenção n° 158 da OIT e a Constituição do Brasil. LTr, 60-06/783-5.
50 Para quem: “Se o preceito adotado manda a lei complementar prever ‘indenização compensatória’ – indenização que só 
pode ser devida em casos de resilição contratual, e não nos de reintegração – é porque parte do princípio de que o contrato 
de trabalho pode ser denunciado unilateralmente pelo empregador, mesmo quando arbitrário o seu ato. Pelo menos, como 
regra, constituindo exceções os casos de estabilidade provisória, condicionada a determinadas situações”. (SUSSEKIND, 
Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 3ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 122).
51 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida arbitrária ou sem justa causa. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 38-40.
52 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Convenção 158 da OIT. Dispositivo que veda a dispensa arbitrária é auto-aplicável. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 475, 25 out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5820>. 
Acesso em: 14 out. 2008.
53 VIANA, Márcio Túlio. Trabalhando sem medo: Alguns argumentos em defesa da Convenção n. 158 da OIT, p. 39/53 da 
Revista Trabalhista Direito e Processo. LTR.
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lavra deste54). 
Importante ressaltar que Viana55, apesar de defender a aplicação da Convenção n° 158 

da OIT pelos seus efeitos práticos, não nega a possibilidade da proteção à dispensa ser conferida 
pelos princípios fundamentais.

Não se pode admitir sob a ótica de uma República que traz como um dos seus funda-
mentos a Dignidade da Pessoa Humana, permitir uma relação empregatícia, na qual o emprega-
do seja refém de seu empregador durante todo desenrolar do contrato, de forma a se sujeitar a 
toda e qualquer atitude deste em lesão a direitos seus sem o mínimo de proteção.

Na visão de Leonardo Vieira Wandelli: 

No espaço da empresa, a ausência de critérios jurídicos para a despedida pro-
duz irracionalidade, mesmo do ponto de vista econômico, e um tipo especial de 
reprodução da razão cínica em que a manipulação do dano e do sofrimento e a 
distorção comunicacional estratégica, com a participação, zelosa dos sujeitos, 
fazem do trabalho humano palco de instrumentalização total das pessoas. É, do 
ponto de vista constitucional, a negação da dignidade da pessoa humana que 
se expressa, no direito do trabalho, como incapacidade de dizer a injustiça que 
pode ser dita. O círculo mais restrito dos profissionais do direito absorve e re-
produz essa instrumentalização que domina o círculo mais amplo dos intérpretes 
da Constituição56.

 
Há de se ver como passada a época em que a relação se mantinha num patamar hie-

rárquico. Se para se firmar o contrato se faz necessária a conjunção de vontades entre as partes, 
pelo paralelismo das formas, o mesmo deve ocorrer na rescisão contratual.

Não se aponta, por outro lado, a impossibilidade total de resilições por iniciativa do 
empregador, mas sim da necessidade de serem estas fundamentadas em causas de natureza 
econômica, financeira, disciplinar ou técnica. Em outros termos, sente-se falta de critérios mais 
seletivos de exame de boa-fé e salvaguarda aos direitos do trabalhador. Permitir condutas di-
ferentes é o mesmo que ter por certo que os direitos do trabalhador podem ser lesionados sem 
qualquer cerimônia e ainda em conformidade com a pseudo autorização legal a partir de mero 
pagamento de aviso prévio e multa fundiária.

Destarte, a atualidade e sua problemática, após os retrocessos em virtude de im-
plantação de sistema lesionador de direitos trabalhistas (com a extinção da estabilidade 
definitiva e a incursão do regime fundiário), exigem ações mais contundentes na concre-
tização dos direitos sociais em profunda materialização da Constituição da República. Os 
próprios direitos fundamentais e a função do Direito do Trabalho indicam os meios à sa-
tisfação da proteção do trabalho de cada empregado, mesmo que dissimuladamente, em 
prol dos anseios neoliberais, a legislação trabalhista permita a deflagração de um quadro 
de esquecimento da função precípua do ramo juslaboral e do escalão de superioridade das 
normas favoráveis ao trabalhador.

54 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Convenção 158 da OIT. Dispositivo que veda a dispensa arbitrária é auto-aplicável. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 475, 25 out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5820>. 
Acesso em: 14 out. 2008.
55 Em citação direta, tem-se: “Na verdade, mesmo sem ela, já seria possível banir as dispensas arbitrárias – seja com base 
nos direitos humanos em geral, nos princípios constitucionais, na norma do art. 7º, inc. I, da CF, ou mesmo nos princípios 
do Código Civil. Mas a sua utilidade prática é evidente”. (Márcio Túlio Viana. Trabalhando sem medo: Alguns argumentos 
em defesa da Convenção n. 158 da OIT, p. 39/53 da Revista Trabalhista Direito e Processo. LTR).
56 WANDELLI, Leonardo Vieira. Despedida Abusiva – O direito (do trabalho) em busca de uma nova racionalidade. São 
Paulo: LTr, 2004, p.  452.
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3.2. Terceirização
 
Pode-se entender como anotar o óbvio, mas se faz constar ainda assim, uma vez que 

em que pese se tratar de fato inequívoco, o empresariado e muitos aplicadores do direito terem 
se rendido à prática tão funesta, então, anota-se: o ser humano não pode ser tratado como mer-
cadoria, o trabalho humano não é produto mercadológico. 

Nos primórdios das relações empregatícias, fácil se fazia visualizar quem era o em-
pregado e quem era seu empregador. Assim, por mais dificultosa que fosse a concretização 
de um direito do trabalhador, perfeitamente se teria a identificação das partes da relação e o 
trabalhador ao menos saberia de quem buscar a satisfação de seus direitos. E nem poderia ser 
diferente, afinal, vedada se encontra, pela própria qualidade de ser humano, a consideração 
deste como mercadoria. 

A terceirização, longe de ser um instituto jurídico, se traduz em técnica administrativa 
responsável por provocar o enxugamento da maior empresa ao transferir parcelas de seu serviço 
para empresas outras. Por óbvio, em termos de direitos trabalhistas, apenas veio a trazer mais 
problemas, uma vez que foi, e está sendo, uma das grandes responsáveis pela precarização do 
trabalho, tanto nas consideradas terceirizações lícitas como nas fraudulentas. Diante da nova 
técnica administrativa ditada pelo capitalismo, renderam-se os estudiosos do direito a buscar 
meios de viabilizá-la juridicamente.

Ante a ausência de normativa jurídica, o Colendo TST editou a conhecida Súmula 
n° 331, a qual conferiu licitude à mencionada técnica, desde que os serviços da terceirizada 
não atingissem a esfera da atividade-fim da empresa tomadora, com a preservação, ainda, da 
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços.

Assim, o modelo brasileiro, mediante a reiterada da jurisprudência permite que uma 
empresa forneça mão de obra à outra, cujos serviços serão executados na órbita da segunda e 
desde que mencionados serviços não sejam atrelados à atividade fim da tomadora e também 
desde que não haja subordinação direta dos trabalhadores à empresa tomadora.

Conforme crítica de Jorge Luiz Souto Maior, 

o mais grave é que a definição jurídica, estabelecida no Enunciado 331, do TST, 
afastou-se da própria realidade produtiva. Em outras palavras, o Enunciado 331, 
do TST, sob o pretexto de regular o fenômeno da terceirização, acabou legalizan-
do a mera intermediação de mão-de-obra, que era considerada ilícita, no Brasil, 
conforme orientação que se continha no Enunciado n. 256, do TST57.

 
Em outras palavras, por não ter exigida especificação às empresas prestadoras de ser-

viços, deu-se possibilidade de criação, inclusive, de meras empresas prestadoras de serviços 
genéricas, ou seja, sem qualquer finalidade empresarial (ou com a finalidade de meramente 
fornecer mão de obra) e igualmente sem idoneidade financeira.

Ainda visualizando a não escorreita aceitação da técnica, dispõe: 

O padrão jurídico criado desvinculou-se da função histórica do direito do traba-
lho, que é o da proteção do trabalhador. A perspectiva do Enunciado foi apenas 
a do empreendimento empresarial. Isto permitiu que a terceirização, que em tese 
se apresentava como método de eficiência da produção, passasse a ser utilizada 
como técnica de precarização das condições de trabalho. Aliás, a idéia de pre-

57 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Terceirização não pode ser usada para burlar direitos trabalhistas. Revista Consultor Ju-
rídico, julho de 2004. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-jul-06/terceirizacao_nao_usada_burlar_direitos>. 
Acesso em 15/02/2009.
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carização é da própria lógica da terceirização, pois, como explica Márcio Túlio 
Viana, as empresas prestadoras de serviço, para garantirem sua condição, por-
que não têm condições de automatizar sua produção, acabam sendo forçadas a 
precarizar as relações de trabalho, para que, com a diminuição do custo-da-obra, 
ofereçam seus serviços a um preço mais accessível, ganhando, assim, a concor-
rência perante outras empresas prestadoras de serviço.58

Ao que parece, a terceirização, à guisa de satisfazer o capital a fina força, trouxe 
todos os prejuízos que se afastam da dignidade da pessoa humana, dentre os quais a vi-
sualização do trabalho como mercadoria, redução de salários cada vez que se modifica a 
prestadora dos serviços (sem que isso implique sequer paralisação das atividades), difícil 
identificação do real empregador, dentre outras problemáticas vivenciadas no cotidiano 
justrabalhista, como violação ao princípio da isonomia, impossibilidade de acesso ao qua-
dro de carreira da empresa “tomadora de serviços” e enfraquecimento considerável da 
categoria profissional.

Alguma sinalização de modificar esta realidade? Infelizmente, as tentativas são justa-
mente para mais uma vez fomentar o capital em detrimento do trabalho, da dignidade da pessoa 
humana. Em trâmite na Câmara dos Deputados se encontra o projeto de lei n° 4.059/08, da lavra 
do deputado Eduardo Moura do PPS/MT, no qual se prevê a autorização para que as empresas 
terceirizem atividades-fim. 

Independentemente disso, a situação é tão clara e a resposta à questão social, neste 
ponto, tão exata. Não se visa sequer impedir a terceirização dos serviços de forma a dificultar 
o progresso da iniciativa privada, embora fosse possível até obstaculizá-lo se este viesse de 
encontro aos direitos humanos do trabalhador, fato este que ocorre, mas o que se deve buscar, 
em situação de total congruência, é que mencionada iniciativa privada não se torne um empeci-
lho aos direitos do trabalhador, o que é facilmente palpável a partir da utilização escorreita do 
direito do trabalho: aplicação do artigo 2º da CLT.

Ora, uma empresa tomadora de serviços jamais pode ser vista como empregadora, 
tendo em vista que não é ela que assume os riscos da atividade econômica. Assim, longe de se 
acomodar com o quadro capitalista que a jurisprudência tratou de sedimentar, aceitável a ter-
ceirização sob a ótica da dignidade da pessoa humana e da própria caracterização da figura do 
empregador, desde que não faça parte, desta pactuação civil, mencionados reflexos trabalhistas; 
em outras palavras, desde que o tomador dos serviços seja responsabilizado conjuntamente com 
a empresa terceirizada pelos débitos trabalhistas decorrentes desta relação, além de, por óbvio, 
vir a ser respeitada a igualdade entre os empregados atrelados diretamente a empresa tomadora 
e os atrelados indiretamente em todos os termos. 

    
3.3. Contratos de Experiência

Outra forte comprovação de desmaterialização dos postulados básicos do direito do 
trabalho, com sua subutilização, é a irrestrita proliferação de contratos de experiência sem mo-
tivação alguma quando de sua rescisão.

O contrato de experiência, atualmente, longe de se prestar a seu papel primário, é ins-
trumento de aniquilamento de direitos trabalhistas, uma vez que se desfaz como mero contrato 
a prazo determinado, com o diferencial de se dar por um tempo de no máximo noventa dias, 
não poder ser renovado nos mesmos termos e, observe-se, poder ser produzido em toda e 

58 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Terceirização não pode ser usada para burlar direitos trabalhistas. Revista Consultor Ju-
rídico, julho de 2004. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-jul-06/terceirizacao_nao_usada_burlar_direitos>. 
Acesso em 15/02/2009.
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qualquer situação laboral59.
Servisse a seu propósito, razão não haveria a criticar a possibilidade dos contratos 

de experiência poderem se prestar a todo e qualquer tipo de atividade. Contudo, o legislador 
parece ter apenas se preocupado com a motivação no termo a quo do pacto, em outras palavras, 
apenas exigiu a motivação para o início do contrato de experiência, facilitando o empresariado 
a proceder ao exame preliminar das atividades de um empregado. De forma intrigante, nada se 
buscou com o fito de impedir seu uso indiscriminado na análise do termo final do pacto, passan-
do-se a entender, em mais uma séria constatação de concretização das vontades capitalistas, que 
o simples exaurimento do termo, diga-se o mero perpassar do prazo determinado sem qualquer 
justificativa, sem continuação de labor por parte do empregado, implica em dizer da não satis-
fação com os serviços deste.

Não se tem a exigência de qualquer constatação da não serventia da mão de obra do 
indivíduo contratado a título de experiência. Usando mão de seu histórico poder de mando, o 
empregador simplesmente descarta o empregado depois de passado o prazo do contrato de expe-
riência, o que leva diversos autores a considerá-lo como contrato de trabalho pendente de condi-
ção resolutiva60, ao mesmo passo que sem qualquer cerimônia já passa a um novo contrato de 
experiência com um segundo empregado, que fatalmente, no mais das vezes, terá repetido o 
destino do anterior. Temos, então, mais uma técnica capitalista de redução de custos e aumento 
de lucros, uma vez que o recém contratado dará sempre mais que o seu melhor, nos curtos dias 
que o aguardam, com o sonho de sua atividade ser bem conceituada no contrato experimental e 
se vê ingressando nos quadros empresariais.

 Além da ausência de normativa específica condizente ao contrato de experiência, de 
forma a salvaguardar o trabalhador submetido a tal condição de incerteza (pois o melhor que 
fizer não será ainda suficiente, já que as razões são desconhecidas), olvida-se da utilização do 
mecanismo tão claro a serviço da dignidade da pessoa humana e demais direitos fundamentais: 
o princípio da boa fé objetiva, aplicado supletivamente ao direito do trabalho, por autorização 
expressa da CLT – art. 8º, parágrafo único.

Como alerta Alice Monteiro de Barros, o contrato de experiência tem o fito de permitir 
às partes, teoricamente, a avaliação da aptidão técnica, as condições de trabalho e o comporta-
mento do empregado61. Por óbvio, apesar de entendimentos contrários a parte dos expositores 
da literatura jurídica, o contrato de experiência se presta tão somente ao empregador que exa-
minará a aptidão técnica e o comportamento do empregado. No que diz respeito ao possível 
exame de condições de trabalho a ser feito pelo empregado, resta sufocado diante da situação 
de submissão e de necessidade premente com a qual se depara o trabalhador. 

Quantas vezes se teve notícia de termos de ajuste de conduta, ações civis públi-
cas, dentre outras, concernentes ao meio ambiente laboral? Esse questionamento simpló-
rio já é o suficiente para observar o esmaecer de qualquer exame de condições de traba-
lho por força do recém contratado a título precário. No mais, em desistindo o trabalhador 
da continuidade com um contrato a prazo indeterminado em virtude das condições de 
trabalho, fato este que dificilmente se concretiza, somente o próprio empregado será pre-

59 Distingue-se nesse ponto dos demais contratos a prazo determinado, os quais exigem alguma particular necessidade de 
ser o contrato assim firmado, uma vez que a imperiosidade jurídica é dos contratos contínuos. Observe-se ser a orientação 
da jurisprudência majoritária do TST a indistinção das atividades submetidas a este tipo de pacto: “Contrato de experiên-
cia. Caracterização. O contrato de experiência não impõe que a atividade profissional a ser desenvolvida seja de natureza 
técnica, especializada. Recurso desprovido” (TST – E-RR-4221/90.8 – Ac. SDI – 1462/92. Rel.: Min. José Calixto – DJU 
21.08.1990, p. 12.901. FERRARI, Irany e outro. Julgados Trabalhistas Selecionados. São Paulo: LTr, v. II, p. 203.  
60 Cf. quanto aos contratos pendentes de condição resolutiva in BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Traba-
lho. 4ª edição. São Paulo: LTr, 2008, p. 478.
61 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: LTr, 2008, p. 478.
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judicado ao continuar na cadeia do desemprego, apenas, mais uma vez, fazendo atingir 
os objetivos do empregador quanto ao menor custo na produção.

A situação do empregado, de uma forma geral, será a mesma em desistindo da con-
tinuação de um contrato de experiência ou de um contrato a prazo indeterminado: deixará de 
receber os títulos autorizadores da dispensa pelo empregador. De outra mão, quando é o em-
pregador que apresenta sua vontade de resilição, num contrato a prazo indeterminado, terá que 
arcar com o pagamento dos títulos autorizadores de mencionada resilição, ao passo que num 
contrato de experiência, a própria legislação já traduz a vontade do empregador como permitida 
pelo Estado, sem necessidade de qualquer outra verba autorizadora. 

Em outras palavras, se a regra é a proteção mediante contrato a prazo indeterminado e 
o fim do Direito do Trabalho é primar pela dignidade do trabalhador, o contrato de experiência, 
nos moldes de desnecessidade de justificativa resilitória, é verdadeiro instrumento de vilipêndio 
aos direitos trabalhistas, tanto na ordem material como na ordem psíquica, ao contar com uma 
verdadeira rejeição declarada por parte do empregador, vez que tal pacto se presta a testar o 
empregado em sua aptidão técnica e seu comportamento. 

Assim, se no limiar do pacto tem-se por certo o objetivo contratual: aptidão técnica, 
comportamento e até mesmo análise das condições de trabalho pelo empregado, ao final do 
prazo (e não do pacto), exigível se faz a observação do resultado: as condições de trabalho 
são satisfatórias? O empregado possui realmente aptidão técnica para o desempenho das ati-
vidades? Possui o empregado algum desvio de comportamento no que tange ao emprego? 

Imprescindível assim, até sob a ótica da boa fé62, que o empregado seja informado 
qual dos requisitos necessários à continuação do pacto não foi implementado, sob pena do 
arbítrio atuar. Quem se submete a um exame, qualquer que seja, por óbvio quer saber não 
só do resultado, mas também como se chegou até mencionado resultado, seja para melhorar 
numa oportunidade futura em outra empresa, seja para ter a possibilidade de justificar eventual 
equívoco. Em não sendo assim, com pauta na dignidade da pessoa humana, por não poder ser o 
homem tratado como mercadoria e pela boa fé objetiva que deve circundar não apenas o início 
do pacto, há de se entender como abusiva a rescisão operada.

    
3.4. Precatórios – Uma questão de descaso

Se a legislação trabalhista, conforme exemplificado em outras análises pontuais, 
vem sendo responsável, de modo contraditório, pelo desprestígio do ser humano, sobretudo 
do trabalhador, o sistema, como um todo, vem conferindo sua “ajuda”, em franca participa-
ção, para o esfacelamento do ideal de justiça, o retrocesso social e o desrespeito à dignidade 
da pessoa humana.

Afora a notável falta de zelo com a coisa pública, o desrespeito aos cidadãos que 
aguardam anos a fio o pagamento de seus créditos trabalhistas através da esdrúxula figura 
dos precatórios, evidente se verifica a contradição da Fazenda Pública em não quitar suas 
dívidas no prazo cabível (em pleno descumprimento de lei) e exigir, através do Estado-
Juiz, que os particulares assim o façam, em claro descompasso aos anseios de um Estado 
Democrático de Direito.

Assiste-se a flagrante violação dos direitos fundamentais do trabalhador mediante a 

62 Em interessante e inovadora abordagem, a 2.ª Turma do E. TRT da 9.ª Região dispôs em aresto: “À semelhança do que 
se dá nas tratativas preliminares, em que se reconhece a responsabilidade pré-contratual permeada pelo princípio da boa-fé, 
também no contrato de experiência têm as partes o dever de lealdade e a conseqüente responsabilidade da parte que, depois 
de suscitar na outra a justa expectativa de celebração de um certo negócio, volta atrás e desiste de consumar a avença”. 
(TRT-PR-ROPS 1.234/2002. julgado em 08.04.03. Rel. Juíza Marlene T. Fuverki Suguimatsu).
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simples existência do precatório, tido como meio utilizado pela Fazenda Pública para pagamen-
to nas execuções por quantia certa, consoante disciplina do artigo 100 da Constituição Federal 
e 730 do Código de Processo Civil.

Se um questionamento acerca da existência de avanços e/ou retrocessos se desse de 
modo específico na análise da forma de pagamento da dívida pública, poder-se-ia anotar, sem 
receios de cometer injustiças, que se retrocedeu, em verdade, a uma das mais odiosas práticas 
de absolutismo e desrespeito a direitos fundamentais. No mais, lamentar-se-ia o fato de ser o 
Brasil o único país a utilizar-se desta sistemática.

Interessante se faz a verificação, nas penas de José Augusto Delgado, que “nas orde-
nações Manuelinas e Filipinas, a execução contra a Fazenda Pública se processava da mesma 
forma contra qualquer pessoa, inclusive com penhora”63.

Como aduz Maria das Graças Verly Tardin, até 1934, a previsão de precatórios era tida 
infraconstitucionalmente e neste mesmo ano, aos 16 de julho, o procedimento ganhou status 
constitucional, de modo que a Carta Magna de então traçava a determinação das dívidas da Fa-
zenda Federal, imperando a liberdade aos Estados e Municípios para regulamentar, consoante 
artigo 182 da Constituição de 193464. 

Não se registrou muita modificação a partir de então. Com a Carta de 1937 apenas se 
inseriu a obrigatoriedade da inserção, no orçamento, do quantum necessário à satisfação dos 
créditos originários de condenações judiciais em face da Fazenda Pública Nacional. Observe-
se, por oportuno, na legislação infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 1939 listou 
os bens inalienáveis, disciplinando, no mais, de forma semelhante à Constituição Polaca. Ao 
passo que em 1946, houve o alargamento às demais Fazendas Municipais a obrigatoriedade de 
previsão orçamentária.

Mencionada medida moralizadora ganhou força quando em 1967 e na EC de 1969 
potencializou-se a obrigação de

inserção no orçamento de verba para pagamento dos precatórios exibidos até 1º 
de julho do ano de elaboração de proposta orçamentária. O descumprimento 
do comando constitucional ensejaria crime de responsabilidade. Também 
transmitiu-se ao Presidente do Tribunal que prolatou a decisão exeqüenda, a 
competência para a expedição do precatório 65. (sem destaques no original).

Hodiernamente, vive-se um dilema capital x trabalho, onde se percebe um retorno à 
situação turbulenta apreciada pela Revolução Francesa, nos termos do império do absolutismo. 
Grande parcela do Judiciário se vê de mãos atadas com o engessamento do Direito por normas 

63 DELGADO, José Augusto. Precatório judicial e evolução histórica: advocacia administrativa na execução contra a Fa-
zenda Pública. Impenhorabilidade dos bens públicos. Continuidade do serviço público. Disponível em: http://www.cjf.gov.
br.pdf.  Acesso em 21 de fevereiro de 2009. Interessante verificar que, entretanto, havia restrição à penhora, encontrando-se 
protegidos desta medida cavalos, armas, livros, vestidos dos corpos e camas dos fidalgos, cavalheiros e desembargadores, 
uma vez que outros bens não possuíam. A execução recaía, assim, naquilo que não lhes fosse necessário quando inexisten-
tes outros bens imóveis ou de raiz. (TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade 
do processo. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 378). Na dicção desta mesma 
autora, em 1851, proibia-se, mediante instrução, a impenhorabilidade dos bens de Fazenda Nacional e, após, com os Avisos 
da Fazenda de 1863 e 1865, n° 120 e 395, respectivamente, veio-se a impenhorabilidade dos bens municipais e provinciais 
(...) (TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Facul-
dade de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 378).
64 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 378.
65 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 378.
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que descuidam do seu principal mister. O Estado que exige uma efetiva tutela jurisdicional nas 
lides entre os particulares é o mesmo que se vê despido de possibilidades para determinar a 
si próprio que pague tempestivamente suas dívidas para com os particulares, olvidando-se da 
submissão ao império da lei66. 

O Legislativo, por sua vez, é responsável pela criação das impossibilidades na concre-
tização do próprio Estado Democrático de Direito, ao permitir situações como esta; e, o Execu-
tivo se furta do ético e moral cumprimento de suas obrigações para com os seus cidadãos.

Moralidade, Dignidade da Pessoa Humana e Efetividade, princípios escritos expres-
samente na Constituição pátria, que apenas têm servido a provocar uma reação de desconheci-
mento das próprias raízes do nosso povo. Outra constituição no mundo não há que não prescin-
da de elencar a necessidade do cumprimento da moralidade. Tem-se como algo tão impregnado 
na própria definição de Poder Público que soaria redundante.

A determinação do artigo 100 da Constituição Federal, analisada à luz dos direitos 
fundamentais, permite, como indicativa ponderação de Maria das Graças Verly Tardin67, os se-
guintes questionamentos: 1) o processo tem realizado a sua função? 2) Há exceção ao princípio 
da isonomia? 3) Está sendo respeitado o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 
quando se expede um precatório para ser pago no prazo de dez anos?

Se o direito material, como visto em situações anteriores, não tem realizado sua fun-
ção, o que dizer do processo? Não se pode anotar, em termos de precatórios, qualquer linha re-
ferente a uma prestação célere e eficaz e, por certo a Dignidade da Pessoa Humana e Igualdade 
são direitos fundamentais desprestigiados. A missão do Estado Democrático de Direito mais 
uma vez não se faz cumprida.

O manejo de princípios, como o da razoabilidade, para justificar o descumprimento 
do direito fundamental mais caro, dignidade da pessoa humana, apresenta a atual conjuntura de 
inversão de valores com a qual se depara68.

Se alguma razoabilidade deve persistir é a vinculada à dignidade da pessoa humana e 
de todos os seus corolários e instrumentos, como o devido processo legal (efetividade e celeri-
dade neste embasados). Assim, tenha-se por certo que “... a expedição de precatório, para ser 
pago no prazo de dez anos revela verdadeiro atentado ao princípio fundamental da dignidade 
da pessoa humana”69. 

Foi-se o tempo em que a atuação do juiz se limitava à reprodução fria e distorcida da 
lei, tantas vezes distante do Direito. A dignidade da pessoa humana, a sociedade, o ser humano 
e a moralidade devem ocupar lugar cativo nos atos dos magistrados, seja ao examinar uma 
relação jurídica que envolva particulares, seja a que envolve o Poder Público e um particular. 
Por mais árduo que seja o caminho, a sociedade deve ter a segurança da participação ativa do 
Estado-juiz na permanente construção do Estado Democrático de Direito, com a colocação do 
ser humano acima de qualquer querela, eis aqui a razoabilidade que se permite.

O artigo 100 da Constituição da República deve ser apreciado em conjunto a todo 
arcabouço do sistema jurídico, com princípios como o da moralidade, isonomia, efetividade, 

66 Registrável decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a intervenção federal nos Estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul decorrentes de descumprimentos de decisões judiciais quanto a pagamento de precatórios de natureza 
alimentar, como são a grande maioria dos da justiça do trabalho, violaria o principio da proporcionalidade. Tal decisão, 
datada de 2003, contou com a relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo apenas esse saído vencido em tese contrária.
67 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 383.
68 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 384.
69 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 388/389.
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celeridade e, sobretudo, com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Como sugere Maria das Graças, inclusive, diante de todo um amparo principiológico 

e ideológico do artigo 100 da CF, não seria demais admitir que o julgador possa, sim, “determi-
nar o arresto das verbas públicas, excluindo àquelas destinadas ao pagamento dos servidores 
e à saúde pública, até que sejam pagos os créditos oriundos de decisões judiciais”70.

É esse o ativismo judicial capaz de, ao menos em relação ao sistema de precatórios, 
resolver eficazmente o entrave capital x trabalho e construir um real Estado Democrático de 
Direito. Trata-se, pois, de uma simples e eficaz análise sistêmica do Direito com vistas a corrigir 
os efeitos nefastos de linhas traçadas indevidamente na Constituição da República.   

3.5. Lei de Recuperação Judicial e Falência

Não só nas esferas materiais reside a tentativa de sobrepor as questões econômicas 
da empresa aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Em sendo o processo do trabalho 
instrumento do direito do trabalho, deve-se pautar nos mesmos ideários deste último, de 
modo a veiculá-lo da forma mais eficiente possível. De outro lado, há a possibilidade da 
legislação extra-trabalhista surtir efeitos neste campo, situação a qual se verifica, a exem-
plo, com a Lei n° 11.101 de 2005, o que não faz permitir, no entanto, é a lesão aos direitos 
trabalhistas.

O crédito trabalhista, na perspectiva patrimonial, merece uma efetiva proteção por 
parte da legislação e de seus aplicadores, tendo em vista sua natureza alimentar. Tomando por 
base essa ideologia, o Decreto-lei n° 7.661 de 1945 amparava prioritariamente o crédito de 
caráter alimentar, subsistindo este em detrimento de outros das empresas, as quais poderiam 
se deparar com a concretização do instituto da falência de modo muito mais freqüente que 
atualmente.

A Lei n° 11.101/05, modificando no mundo jurídico o sistema falimentar, priorizou a 
função social da empresa, tendo como efeitos práticos a manutenção de empregos em detrimen-
to da cessação das atividades empresariais71. A antiga concordata cede espaço à recuperação 
judicial. Até a análise desta referida modificação, não se há de falar em prejuízo ao crédito 
trabalhista, muito pelo contrário, ante a manutenção dos postos de trabalho e a satisfação dos 
meandros da função social da empresa. 

Problemática garrida se verifica no tratamento conferido ao crédito trabalhista pela 
nova lei, bem diferenciado e menos protecionista que o da legislação de outrora, uma vez que se 
procedeu a uma limitação irrazoável dos créditos trabalhistas que continuariam com primazia 
na ordem de pagamento.

O artigo 83 da Lei n° 11.101/05 foi o responsável por um verdadeiro retrocesso social 
quando, ao bipartir os créditos trabalhistas (com base no seu numerário) em prioritários e não 
prioritários, terminou por conferir diferenciação negativa antes não existente.

Há de se lembrar que o projeto da mencionada lei foi da lavra do Banco Mundial, 
com o intuito de privilegiar os créditos pertencentes aos bancos em detrimento dos créditos 
trabalhistas e tributários, como bem alertou Sérgio Pinto Martins72. A prioridade do crédito 

70 TARDIN, Maria das Graças Verly. O precatório judicial: um obstáculo à efetividade do processo. Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano VIII, n° 10, junho de 2007, p. 388/389.
71 O artigo 47 do mencionado diploma legal prevê: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da si-
tuação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos tra-
balhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, apromovendo, assim,  credores, ma legal preve ado e menos 
protecionista que o da legislacao  preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” est
72 MARTINS, Sérgio Pinto. A nova Lei de Falência e suas implicações nos direitos dos trabalhadores. Jornal Síntese. Porto 
Alegre, v. 9, n° 97, março de 2005, p. 04.



PRECARIZAçÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS: 
AnÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAçÃO PRÓ-CAPITAL

Jólia Lucena da Rocha

Revista da ESMAT 13 - Ano 2 - n. 2 - novembro de 2009 419

trabalhista só persiste quando até de cento e cinquenta (150) salários-mínimos por credor, bem 
como quando decorrentes de acidentes de trabalho, ao passo que os créditos tributários passam 
à terceira ordem.

Realmente, à cega vista, como pressupõe Cláudio Armando Couce de Menezes, não há de 
se entender como um crédito trabalhista, quanto aos superiores a 150 salários mínimos por credor, 
ou um crédito tributário, informado pela ordem pública que é, cedem espaço aos créditos das insti-
tuições bancárias73. 

Maria Lúcia Fatorelli dispõe claramente acerca das intenções da mencionada Lei:

Na Carta de Intenções ao FMI assinada em 28 de maio, o governo analisa o 
cumprimento dos compromissos firmados em 28 de fevereiro e afirma: “Todos 
os critérios de desempenho desta revisão foram cumpridos e houve avanços nas 
discussões voltadas para a votação de uma nova Lei de Falências no Congresso 
ainda neste ano”. O próprio governo admite esse favorecimento aos banquei-
ros, quando argumenta que essa nova lei é uma condição sine qua non para 
que se reduzam os juros cobrados pelos bancos pela concessão de empréstimos. 
Na visão do governo, os juros cobrados atualmente são altos porque há muita 
inadimplência, e os bancos têm muito prejuízo com a concessão de créditos não 
pagos por empresas falidas74.

Ou seja, mais uma vez os interesses de ordem econômica atropelam a razão da lógica 
proteção ao trabalhador e seu crédito de caráter alimentar. Cabível a indignação de Sérgio Pinto 
Martins quanto ao assunto quando declara: “Não se justifica a renúncia fiscal em favor dos ban-
cos. Parece que estamos na contramão dos fatos, na dança com os lobos que, por serem mais 
espertos, devoram os créditos da massa e deixam apenas os ossos para os demais.”75

Não se pode olvidar que além da total ausência de razoabilidade, esse retrocesso 
social ocasiona a inconstitucionalidade em virtude da negativa à vinculação de qualquer fator 
a salários mínimos (art. 7º, IV, da CR). Além do que contraria tudo o que até o momento já se 
escreveu e defendeu acerca da assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador, 
como se o empregado pudesse ter agido de forma a impedir o esvaziamento do capital da 
empresa.

Sobretudo, como bem anota Cláudio Armando Couce de Menezes, o viés moraliza-
dor que se pretende conferir a mencionada lei não anima a qualquer um a defendê-lo em sã 
consciência. A possibilidade de fraudes não pode ser inibida a partir de ferimento de direitos 
do trabalhador, mas sim ilididas, quando efetivamente existentes, até mesmo porque as fraudes 
não podem ser presumidas76. 

De um modo geral, outra não pode ser a percepção senão a de que sequer se precisou 
dissimular, neste caso, para atingir os direitos trabalhistas. A lesão aconteceu de forma clara, 
sem muitos retoques e sem sombras de arrependimento, em franca prevalência do capital sobre 
o trabalho humano. 

73  MENEzES, Cláudio Armando Couce de. A Nova Lei de Falências e o Crédito Trabalhista. Revista do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 13ª Região. João Pessoa, Vol. 14, n° 1, p. 135-141, 2006.
74 FATORELLI, Maria Lúcia. A nova Lei de Falências. Anamatra, Brasília, 17.06.2005. Disponível em: < http://ww1.
anamatra.org.br/>. Acesso em 12.02.2009.
75 MARTINS, Sérgio Pinto. A nova Lei de Falência e suas implicações nos direitos dos trabalhadores. Jornal Síntese. Porto 
Alegre, v. 9, n° 97, março de 2005, p. 05.
76 MENEzES, Cláudio Armando Couce de. A Nova Lei de Falências e o Crédito Trabalhista. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 13ª Região. João Pessoa, Vol. 14, n° 1, p. 135-141, 2006.
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4. Capital X Trabalho. 
Legislação Trabalhista X Direito do Trabalho. 
Avanços, retrocessos e responsabilidades. 

Não se pode perder de vista, jamais, o papel do Direito do Trabalho, sobretudo 
quando revelado por duras lutas e consideráveis conquistas. Deve-se vislumbrar o homem 
como o fim de todas as conquistas e assim valorizar o cumprimento dos ditames da Digni-
dade da Pessoa Humana. Afinal, como já dizia Kant, 

 (...) o homem não é uma coisa; não é, portanto, um objeto passível de ser utili-
zado como simples meio, mas pelo contrário, deve ser considerado sempre em 
todas as suas ações como fim em si mesmo. Não posso, pois, dispor do homem 
em minha pessoa para o mutilar, degradar ou matar77. 

A economia capitalista, predatória e exploradora que se faz, não serve mais à reali-
dade apresentada. Se de início tratava-se de verdadeira sinonímia ao progresso, hodiernamente 
tem-se como obstáculo ao mínimo existencial. Não se faz crível que se tenha que modificar 
o sistema trabalhista de modo a superar crises econômicas quando, de fato, sequer, qualquer 
transformação no âmbito trabalhista reproduzirá resultado eficaz, mas sim apenas causará mais 
opressão a classe trabalhadora. 

Como bem afirma Valdete Souto Severo: 

O erro da avaliação daqueles que buscam na mitigação da proteção trabalhista 
a panacéia para os males do sistema pode ou não ser proposital. O certo é que 
não avalia com responsabilidades as conseqüências da escolha. A supressão ou 
mitigação de direitos sociais fundamentais em nada poderá auxiliar o sistema. 
Agravará seus efeitos colaterais, gerando – como já vem ocorrendo – uma massa 
ainda maior de excluídos78.

Dito de outro modo, se algo há de modificar para se amoldar à realidade do trabalho 
humano, este é justamente o capital, a economia, uma vez que é esta que deve servir ao homem, 
trazendo satisfação às suas necessidades e não o contrário, em que pese seja o recorrente atual.

Ora, a dominação capitalista traz três problemáticas bem percucientes na atualidade: 
a acumulação desenfreada (com o total descuido do ser humano, onde o ter vale mais que o 
ser), a agravação das desigualdades sociais (apesar da produção em série e cada vez mais so-
fisticada, poucos são os reais beneficiários alcançados com os progressos) e os condizentes a 
sobrevivência da população e de todo o planeta (a partir das sérias ameaças a vida, ao ar, a água 
ante a expansão industrial)79.  

77 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Coleção Os Pensadores. Vol. XXV, Abril Cultural, 
1974, p. 62. 
78 SEVERO, Valdete Souto. O mundo do trabalho e a flexibilização. In MONTESSO, Cláudio José; FREITAS, Marco 
Antônio; STERN, Maria de Fátima (coordenadores). Direitos Sociais na Constituição de 1988 – Uma análise crítica vinte 
anos depois. São Paulo, LTr, 2008, p. 421-455. No mesmo raciocínio, “Os resultados catastróficos decorrentes, apontam, 
atualmente, a necessidade de se combinar o desenvolvimento econômico dos povos e Nações com a implementação, cada 
vez mais plena, dos direitos sociais, tendo como ponto central a empresa, verdadeira instituição social, que assim se 
transforma em um grupo constitucional e democrático como condição necessária para se poder alcançar uma economia 
verdadeiramente humana e justa” (GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do Trabalho e Dignidade da Pessoa 
Humana, no contexto da globalização econômica: Problemas e perspectivas. São Paulo: LTr, 2005, p. 129).
79 CATTANI, Antônio David. A outra economia – os conceitos essenciais. In CATTANI, Antônio David (Org.). A outra 
economia. Porto Alegre: Veraz Editores, 2003, p. 09-10.
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A resposta conferida pelo capitalismo nesta situação de total descaso é a semelhante 
à lei natural de Darwin: o maior esforço de uns em detrimento da falta de vontade e criativi-
dade dos outros seria responsável pelas desigualdades abissais. E, diante das problemáticas da 
questão social, outra não é a solução, conforme inclusive já mencionado em momento anterior, 
senão a modificação da economia, com vistas a uma maior solidariedade e respeito aos direitos 
humanos. Imprescindível se faz a recuperação das intenções iniciais, a equiparação das oportu-
nidades a todos, com uma nova percepção de distribuição de riqueza80. 

Na visão de Dinaura Gomes Pimentel Godinho:

A realidade impõe que se desenvolva a participação cidadã que propicie a redefi-
nição dos papéis do Estado e a do mercado “pelo fortalecimento dessa sociedade 
civil mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações”. E é 
nesse contexto, que se realça o caráter institucional da empresa como comuni-
dade capaz de realizar plenamente sua destinação econômica e social, porém de 
um modo mais humano e solidário81. 

Assim, o Estado não pode ser o único responsável pela solução da questão social. Cum-
pre a cada um, na medida de suas responsabilidades, agir de forma consentânea à valorização do 
bem comum, prevalência da dignidade em todos os campos das relações humanas, mormente nas 
relações trabalhistas, onde as possibilidades de ausência de zelo com o ser humano se encontram 
mais configuradas, haja vista a onipresença do capital em toda e qualquer ação.

Indispensável a mudança de paradigma? Desde que a mudança não seja quanto às re-
lações trabalhistas em prol dos benefícios econômicos, já se tem um bom início. Indispensável, 
sim, é a mudança de sistema econômico e das prioridades, efetivamente. As relações sociais não 
mais podem, e isso há muito vem sendo alertado, ser visualizadas de baixo para cima (do par-
ticular para o geral); deve-se salvaguardar as relações a partir da premissa básica, dos direitos 
fundamentais, da Dignidade da Pessoa Humana. Tem-se por certo que se trata de um verdadeiro 
trabalho de conscientização, onde cada um dos co-participantes tem seu papel, seja a empresa, 
o trabalhador, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, 
a advocacia, o cidadão.

No mesmo sentido, Dinaura Godinho Pimentel Gomes: 

É forçoso, por derradeiro, conscientizar a sociedade civil, por meio de seus res-
ponsáveis e sérios dirigentes, que o desenvolvimento econômico do País, tanto 
almejado, somente poderá ser alcançado uma vez observadas, primeiramente, as 
trilhas que levam ao respeito da dignidade da pessoa humana, à luz da Constitui-
ção Federal, que recepcionou as Normas Internacionais de Proteção dos Direitos 
Humanos, já mencionadas, a partir do direito à educação de qualidade, tendente 
ao desenvolvimento integral da personalidade de cada cidadão; o que, certa-
mente, reverterá em proveito de toda a comunidade, na conquista do bem-estar 
material, em sintonia com a observância dos valores da justiça e de forte espírito 
de solidariedade82.

80 CATTANI, Antônio David. A outra economia – os conceitos essenciais. In CATTANI, Antônio David (Org.). A outra 
economia. Porto Alegre: Veraz Editores, 2003, p. 11-12.
81 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do Trabalho e Dignidade da Pessoa Humana, no contexto da globalização 
econômica: Problemas e perspectivas. São Paulo: LTr, 2005, p. 127. 
82 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do Trabalho e Dignidade da Pessoa Humana, no contexto da globaliza-
ção econômica: Problemas e perspectivas. São Paulo: LTr, 2005, p. 60.
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Já se tem por certo que o modelo neoliberal não se presta ao que a realidade social 
exige. Deve-se partir da Dignidade da Pessoa Humana, do homem como elemento central das 
relações sociais. Deve o empresariado tornar seus olhos e ações à função social a si destinada 
pela Constituição da República (artigo 5º, incisos XXII e XXIII). O desenvolvimento econômi-
co deve existir, mas sem descuidar do total respeito em relação à Dignidade da Pessoa Humana 
e quanto à função social da propriedade privada.

Na perfeita dicção de Pedro Proscurcin, encontra-se a indignação pela abusiva forma 
de manejo das idéias neoliberais, consoante se transcreve: 

Imaginar que a empresa seja mais competitiva, porque seu pessoal tem contra-
tos de trabalho precários, significa legitimar lucros com a exploração alheia. 
Portanto, sendo a exploração de mão da mão-de-obra uma prática criminosa, 
posto que explorar o outro é mais do que se apoderar do patrimônio alheio, tal 
comportamento não é ético e muito menos moral. Lucros por essa via devem ser 
configurados como enriquecimento ilícito.83

  
Indispensável, no embate capital x trabalho, se tomar uma atitude mais coerente com 

os traços da Constituição Federal, com respeitabilidade à dignidade da pessoa humana, direitos 
fundamentais outros, função social da propriedade. Imprescindível considerar que acima dos 
interesses particulares de lucros de cada empresa postam-se os interesses coletivos, o bem co-
mum e, com este, o bem dos trabalhadores como um todo e como indivíduo. 

Paulo Bonavides, de semelhante forma, adverte para a indiscutível perda que se senti-
rá em caso de se optar pela seqüência dos desejos neoliberais, em descuido ao ser humano:

A perda de mais de cinqüenta anos de esforços constitucionais para mitigar o qua-
dro de injustiça provocado por uma desigualdade social que assombra o mundo e 
humilha a consciência dessa Nação. Mas não acontecerá, se o Estado social for a 
própria Sociedade brasileira concentrada num pensamento de união e apoio a valo-
res igualitários e humanistas que legitimam a presente Constituição do Brasil84.

 
É neste sentido que se deve chamar à ordem as decisões diárias em prol da manuten-

ção do sistema neoliberal e partir ao ajuste das necessidades a favor do vetor axiológico da dig-
nidade humana. Leis não podem ter o condão de desvirtuar os princípios e direitos mais caros 
ao ser humano, uma vez que seu principal escopo é a pacificação social.

As leis devem ser aplicadas levando em consideração a pedra de toque da Constitui-
ção da República em seu sentido mais puro, seus objetivos e fundamentos. Os aplicadores do 
direito devem ter isso em mente. E, no caso do Direito do Trabalho, tão imbricado à Dignidade 
Humana, deve-se partir justamente deste seio, conferindo-se aplicabilidade justamente àquela 
norma mais beneficia a parte hipossuficiente da relação, em concretização de seu colaborador-
mor, o princípio da proteção. 

Chama atenção Jorge Luiz Souto Maior para a situação deparada pela atuação ju-
dicante negativa: “(...) o direito do trabalho, mal aplicado, está, simplesmente, servindo de 
legitimador da exploração incontrolada do ser humano pelo capital.”85

Neste ínterim, não se há de olvidar trecho transformador da lavra de Bonavides:
   

83 PROSCURCIN, Pedro. Do contrato de trabalho ao contrato de atividade. São Paulo: LTr, 2003, p. 192.
84 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 19ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 371.
85 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Relação de Emprego e Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 2007, p. 96.
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Há em nosso tempo duas categorias de juristas: os da legalidade e os da legiti-
midade, os tecnocratas e os retóricos, os das normas e regras e os dos princípios 
e valores, os juristas do status quo e os juristas da reforma e da mudança. Eu 
me inscrevo nas fileiras do segundo grupo, porque sendo ambos ideológicos, 
um pertence à renovação e ao porvir ao passo que o outro se filia na corrente 
conservadora e neutralista. Mas este último sem embargo de apregoar neutrali-
dade, professa, em derradeira instância, uma falsa e suposta isenção ideológica 
e, pelo silêncio e abstinência, acaba por fazer-se cúmplice do sistema e das suas 
opressões sociais e liberticidas86.

Assim, apesar de diante das exigências impostas pelo fenômeno da globalização, 
que tende a colocar o homem a serviço da economia, o que já fora objeto de exame e deman-
da reforma do sistema, é mister haver a plena conscientização dos juristas e operadores do 
Direito a respeito da imprescindível observância do valor da justiça. O Direito do Trabalho, 
nas mãos corretas, com os objetivos centrados, ainda tem muito a oferecer a toda a socie-
dade e, inclusive, possivelmente tornará a ocupar o verdadeiro espaço de instrumento de 
transformação da realidade social, tal como fora em seu início.

Essas transformações benéficas ocorridas nas relações trabalhistas, compromissadas 
à Dignidade da Pessoa Humana, certamente irradiarão em relações outras decorrentes das pri-
meiras, como excelente resposta a uma das problemáticas da adoção do capitalismo desregra-
do, a exemplo do que ocorre com uma das questões mais preocupantes da atualidade: o meio 
ambiente; demanda esta que pode ser repensada a partir da mudança de decisões na produção 
desenfreada, a qual apenas lança seus olhos à lucratividade.

Dito de outra forma, se o trabalho humano envolve uma gama de relações que ex-
trapolam seu ambiente próprio, a preocupação não deve socorrer apenas aos que se envolvem 
no campo mais estrito (os empregados e empregadores). A preocupação com os caminhos 
trilhados e os que se apresentam ao Direito do Trabalho não é apenas do empregado e de seu 
empregador, mas sim uma dívida para com as gerações passadas e o verdadeiro porvir para 
as gerações futuras.

Cabe, então, a cada juiz, cada membro do Ministério Público, advogado, legislador, 
sindicato, empregado, empregador, a cada cidadão contribuir para a construção de uma so-
ciedade livre, justa e solidária, a partir da conscientização de que nada justifica o desrespeito 
aos direitos mínimos da classe trabalhadora, mormente quando a partir do desrespeito destes 
sentem-se as máculas em toda a sociedade brasileira e a irradiação a áreas outras, por não se 
poder tratar o direito do trabalho, envolto nas razões humanistas desde o seu nascedouro, como 
um ramo estanque. Aquele que se limita a tratar a matéria como uma mera situação recorrente 
termina por quedar-se inerte às intempéries, arcando com o papel de co-responsável por todos 
os danos vivenciados, seja pelo trabalhador, seja por toda a coletividade.

No mais, imaginar o Direito do Trabalho, como desejo dos defensores do capitalismo, 
utilizado para resolução de crises econômicas, em prejuízo dos trabalhadores, é negar a razão de 
sua existência. A dignidade do ser humano não pode ser colocada como elemento de escambo 
junto ao desenvolvimento econômico, sob pena de extinção do Direito do Trabalho e de esface-
lamento da própria dignidade da pessoa humana.

É chegado o momento de assumir as co-responsabilidades: o empresariado, a ma-
gistratura, o Ministério Público, os legisladores, os administradores, a sociedade em geral e 
provocar uma verdadeira revolução nos padrões atuais, com a dignidade do ser humano em 
aspecto central, o direito do trabalho como instrumento modificador de realidade e os aplica-

86 BONAVIDES, Paulo. Democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 66. 
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dores conjuntamente como co-responsáveis e agentes transformadores da sociedade, o que 
tornará o Direito aos corretos trilhos de acompanhar as alterações sociais. 

 5. Considerações finais

O capital e o trabalho travaram guerra desde a primeira vista, tendo, inclusive, o Direi-
to do Trabalho se originado dos meandros dos embates desta questão social, não como um favor 
concedido pelo poderio econômico, mas como reconhecimento de que sem as “limitações” 
convencionadas os trabalhadores não iriam se deixar dominar facilmente.

Aos poucos, o Direito do Trabalho foi conquistando seu espaço, passando a dizer a 
que veio e porque veio, mas ao longo de sua existência vem sofrendo demasiadas tentativas de 
se deixar dominar, assim como impropriamente vem acontecendo com diversos trabalhadores. 
Vez por outra ecoa a voz capitalista da possibilidade de extinção do ramo juslaboral, com tenta-
tivas imiscuas de flexibilizações em prol da economia, e ainda assim permanece em pé resisten-
temente em prol da manutenção à Dignidade Humana, o ideário a que mais é fiel.

A pedra de toque nesta questão social é centrada nos direitos fundamentais. São estes, 
encabeçados pela dignidade da pessoa humana, os responsáveis pelo restabelecimento da or-
dem nas relações entre capital x trabalho e pela fruição da condição de ser humano. 

A legislação infraconstitucional e, inclusive, a Constituição da República não podem, 
em prol da manutenção da economia neoliberal, provocar opressões aos direitos fundamentais 
dos trabalhadores. Por outro lado, não devem também os magistrados e demais aplicadores do 
Direito, rendendo-se às pseudo-regras ditadas pelas leis pró-capitalistas (em desconformidade 
com o ideário da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade e até mesmo com o Esta-
do Democrático de Direito) compactuar com a degradação dos trabalhadores.

Já não bastassem as possíveis fraudes sempre aparentes em relação aos instrumen-
tos de valorização do trabalho humano por parte do empresariado ávido por alta lucrativi-
dade, sem medir custos de outros, conta-se com violações lamentáveis de onde menos se 
espera: daqueles a quem a sociedade creditou a esperança de administrá-la, produzir suas leis 
e dizê-las. As provas de consumação e das tentativas de deturpação do arcabouço jurídico 
trabalhista pátrio consistem, a exemplo, na criação de figuras esdrúxulas pela legislação ou 
pela jurisprudência (quanto à última, como é o caso da terceirização) e no mau uso dos ins-
trumentos conferidos a partir de decisões despidas de qualquer teor de justiça e desatreladas 
da dignidade da pessoa humana.

É bem verdade, entretanto, que não se pode direcionar toda a responsabilidade das 
ranhuras à Dignidade da Pessoa Humana e seus corolários na esfera trabalhista à legislação. 
É indiscutível, conforme restou comprovado, que esta vem proporcionando a valorização do 
capital em detrimento do trabalho humano, e tem suscitado as críticas mais severas e as repro-
vações mais contundentes, entretanto há de se ver, nesta, a potencialidade para o cometimento 
das lesões, mas não a causa mais enérgica. A verdadeira força motriz é a omissão, seja do em-
pregador, ao despender um tratamento não humanitário aos seus empregados, seja da sociedade 
como um todo, ao olvidar o próprio sentido de humanidade. 

O papel prejudicial da legislação, em grande parte da infraconstitucional, por sua vez, 
consiste no acobertamento da situação ao conferir a falsa sensação de licitude, através das auto-
rizações de condutas econômicas reprováveis. Mencionado fato apenas corrobora com a aceita-
ção das imposições irracionais, na ótica trabalhista e constitucional, tornando mais dificultosa a 
análise panorâmica da questão social e, consequentemente, sua solução tão esperada.

Toda e qualquer prática indevida, seja a terceirização, a ausência de motivação nos 
contratos de experiência com anuência da lei, a dispensa abusiva e imotivada não protegida por 
lei infraconstitucional, a previsão de precatórios, o vilipêndio sofrido pelo crédito trabalhista 
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com a Lei n° 11.101/05, dentre tantas outras, podem ser resolvidas e rechaçadas da sistemática 
atual. Em muitos casos, sequer necessária é a anuência de uma lei infraconstitucional. A Digni-
dade da Pessoa Humana, por vezes, senão em todas elas, é estandarte autorizador das medidas 
em prol do trabalho humano. 

São a Dignidade da Pessoa Humana e os direitos fundamentais outros, como a igual-
dade material, os mecanismos que se possui para transformar a realidade fática, conferindo ao 
trabalhador e a toda a sociedade um tratamento mais equânime, digno, a verdadeira construção 
do Estado Democrático de Direito, propiciando a redução das desigualdades e a promoção da 
cidadania e dos valores sociais do trabalho.

No melhor estilo, foi-se o tempo em que se poderia, com o liberalismo econômico e os 
seus dogmas, vez que incontestáveis à época, aceitar que o juiz somente dissesse o Direito que 
estava escrito expressamente, Dir eito este escrito pela classe dominante. Deve o magistrado 
chamar a si sua responsabilidade e imbuído do espírito dos direitos fundamentais e de concre-
tização constitucional, promover a mais pura dicção do Direito do Trabalho, onde o homem 
certamente vale mais que o dinheiro. 

É hora de exigir a responsabilidade social da empresa. A resposta da questão social, 
como se verificou, se encontra na própria problemática, se vivifica na prevalência da igualdade 
quando em confronto com a liberdade – autonomia da vontade. A resposta à questão social 
flui facilmente quando se observa a finalidade de toda consecução de riqueza pela economia: a 
satisfação do ser humano.  
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